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Necessidade: Revisão do PDM

- O município de Santa Maria da Feira deu início à 2ª 
revisão do PDM de Santa Maria da Feira, tendo o 
procedimento sido aprovado em reunião ordinária de 
Câmara Municipal a 25/03/2019;

- Segundo a legislação em vigor sobre a cartografia a 
utilizar nos programas e planos territoriais, a cartografia a 
utilizar nos procedimentos de elaboração, alteração, 
correção material de revisão, suspensão e revogação de 
planos territoriais é cartografia obrigatoriamente oficial 
ou homologada e apresentada no formato vetorial;
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Necessidade: Revisão do PDM

- Além disso, essa cartografia, deveria observar, à data do 
inicio do procedimento, o critério mínimo de atualização 
de 3 ou menos anos;

O município de Santa Maria da Feira não possuía nenhuma 
base cartográfica nestas condições, nem existia no mercado 
alguma cartografia oficial ou homologada que cumprisse 
estes requisitos, logo teria de adquirir essa base, mas num 
procedimento que fosse compatível com os prazos do PDM;
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Necessidade: Revisão do PDM

Devido aos prazos apertados do PDM e o concelho ocupar uma 
extensa área (21,587  hectares), a opção recaiu sobre a utilização 
da cartografia topográfica de imagem, fornecida pela DGT, mas:

- Completada com cartografia topográfica vetorial tipo NdD2 
(1/10.000) da informação oro-hidrográfica tridimensional, 
redes rodoviária e ferroviária e informação toponímica;

- Garantindo a consistência espacial e temporal entre o vetor e 
a imagem;

- Utilizando a cobertura aerofotográfica composta por 352 
fotografias resultantes do voo de 2018 do IFAP e do ICNF, 
com a resolução espacial de 30 cm;
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Necessidade: Revisão do PDM

Além disso, a cartografia a executar deveria cumprir a 
legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 193/95, 
de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
130/2019, de 30 de agosto, que estabelece os princípios e as 
normas a que deve obedecer a produção cartográfica no 
território nacional, e o Aviso nº 11918/2019, de 24 de Julho 
de 2019, que aprova as normas e especificações técnicas 
aplicáveis à cartografia topográfica vetorial e de imagem.
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Procedimento:

“Serviços de produção de cartografia topográfica composta 
por informação vetorial dos temas altimetria, hidrografia, 
transportes e toponímia de acordo com o nível de detalhe 2 
definidos nas especificações técnicas para produção de 
cartografia vetorial publicada pela DGT, homologada, à escala 
1/10.000, para o Município de Santa Maria da Feira” 

Tipo de procedimento: consulta prévia;
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Linha Cronológica:

2ª revisão do PDM/ 
Inicio do procedimento 

de aquisição

Protocolo com DGT  
para fotografia aérea

Abertura do 
procedimento

Avaliação/Decisão de 
adjudicação

Assinatura do 
contrato/ Inicio do 
procedimento de 

produção

Entrega das fotografias 
aéreas à empresa

Entrega das matrizes 
de restituição

Entrega de cartografia 
à DGT/ Início do 

processo de 
Homologação

Informação da DGT da 
demora nos processos 

de homologação

Envio do relatório de 
Inconformidades pela 

DGT

2ª entrega da 
cartografia à DGT, com 

correções

Despacho de 
Homologação/ Entrega 

de cartografia ao 
municipio

MARÇO  2019                                         JULHO                                               AGOSTO               NOVEMBRO                                   

AGOSTO                                              MARÇO                                         JANEIRO 2020               DEZEMBRO                                   

FEVEREIRO 2021                                        MAIO                                                JULHO              NOVEMBRO                                                       
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Duração:

• Previsto: 60 dias

• Real: 125 dias
Processo de 

aquisição

• Previsto: 240 dias

• Real: 242 dias
Processo de 

produção

• Previsto: 90 dias

• Real: 385 dias
Processo de 

homologação

• Previsto: 330 dias

• Real: 683 dias

Processo após 
assinatura do 

contrato

+ 65 dias

+ 2 dias

+ 295 dias

+ 353 dias

Mais do dobro do tempo 
inicialmente previsto
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Implementação da base de dados PostGreSQL/PostGIS:

- Infraestrutura com servidor dedicado;
- Instalação do PostGreSQL com extensão PostGIS;
- “Dump” da base de dados enviada;
- Criação de credenciais de acesso para utilizadores;
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Disponibilização da informação:

- Ligação à base de dados PostGIS
através do software GeoMedia
Professional;

- Toda a cartografia existente nos 
serviços é acedida através de bases 
de dados;
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Disponibilização da informação:

- Criação de “vistas” segundo o modelo de dados para 
facilitar a leitura de informação;

Tema: Altimetria
3 tabelas geográficas
4 tabelas alfanuméricas
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Disponibilização da informação:

- Criação de “vistas” segundo o modelo de dados para 
facilitar a leitura de informação;
Exemplo: Altimetria - Ponto Cotado
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Disponibilização da informação:

- Criação de “vistas” segundo o modelo de dados para 
facilitar a leitura de informação;
Exemplo: Altimetria - Ponto Cotado
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Disponibilização da informação:

- Criação de “vistas” segundo o modelo de dados para 
facilitar a leitura de informação;
Exemplo: Hidrografia – Curso de Água Eixo
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Disponibilização da informação:

- Criação de “vistas” segundo o modelo de dados para 
facilitar a leitura de informação;
Exemplo: Hidrografia – Curso de Água Eixo
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Conclusões:

- Procedimento de aquisição moroso - burocracia processual;
- Processo de implementação do modelo de dados para visualização 
requer tempo e conhecimentos de bd para criação de vistas;
- O documento com o modelo CartTop revelou ser uma excelente 
ferramenta, muito útil e de fácil compreensão;
- A utilização da base de dados cartográfica homologada foi 
imediata e de fácil compreensão por todos os serviços, pois toda a 
cartografia existente já é acedida através de base de dados;
- Verificou-se que alguns serviços preferiram exportar a informação 
para outros formatos (bd access, etc.) para inclusão de outros 
campos complementares;



Muito obrigada!

Sandra Resende
sandra.resende@cm-feira.pt

mailto:Sandra.resende@cm-feira.pt

