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Avanços 
recentes

Atualização do RJ da cartografia

Novas ET

Novos procedimentos de homologação

Avanços na cartografia topográfica de imagem

Acesso à IG facilitado



• Alteração teve como objetivo clarificar, simplificar e desenvolver o RJ em 

matérias que suscitavam dúvidas

• Consagrar a constituição de uma Base de Dados Nacional de Cartografia

• Os municípios passam a poder atualizar cartografia da sua propriedade

• Simplificação da mera comunicação prévia das entidades produtoras, 

ficando as entidades produtoras apenas de cartografia temática 

desoneradas da sua apresentação

• Alargamento dos prazos de atualização da cartografia de base a usar nos 

Instrumentos de Gestão Territorial

Novo Regime Jurídico da cartografia – DL 130/2019 



• O modelo de dados das especificações técnicas anterior tinha sido 

desenvolvido há mais de 20 anos

• O CartTop teve como base: análise crítica do modelo existente à data, estudo 

de modelos de dados de outros países e de normas europeias, e auscultação 

de peritos

• CartTop foi desenvolvido pela DGT em cocriação com produtores, utilizadores 

e academia e em articulação com o CCC e com o CO-SNIG

• O CartTop inclui: documento, dicionário de objetos e uma base de dados em 

PostGresSQL/PostGIS

• Plataforma no Github para interação com produtores

• Ferramentas de apoio à produção e exploração: recartDGT e qgis2CartTop

CartTop – novas ET para a cartografia topográfica - 2019



• Simplificação da tramitação através de uma plataforma que permite a 

interação entre requerentes e DGT com maior eficácia e eficiência

• Processos mais expeditos através da redução do trabalho de campo e de 

uma utilização mais sistemática de cartografia oficial

• Reforço da responsabilização dos produtores e incremento da atividade de 

fiscalização sucessiva 

• Plataforma de homologação - 2020

• Portaria 114/2021 – novas taxas para a mera comunicação prévia e a 

homologação de cartografia realizada pela DGT

Novos procedimentos de homologação para a cartografia 
topográfica – 2019 e 2020



Novas ET

Novos procedimentos de homologação

COVID



Novos procedimentos de homologação para a cartografia 
topográfica – 2019 e 2020

Dados de jan 2019 a out 2022
novo procedimento de homologação entra em vigor a 25 nov 2020

94%

73%

Empresas 

Municípios

DGT



Cartografia de imagem mais frequente e mais acessível

• Parceria com IFAP e ICNF

• Redução significativa do tempo de produção

• Disponibilização através de serviços de visualização WMS

• Mosaicos Mensais Sentinel 2 (10 m)



Novo geoportal do SNIG - 2019

• Mudança de paradigma: de uma plataforma orientada para a pesquisa para 

uma orientada para o acesso

• Melhorar a pesquisa: simples, intuitiva e eficiente

• Melhor design: mais dinâmico, funcional, intuitivo e amigável 

Efetivação do Registo Nacional de Dados Geográficos - 2019

• Análise critica do catálogo de metadados à data

• Reorganização e melhoramento dos metadados

• Passou-se de 19 081 metadados para 4 507

• Aumento significativo de cartografia com políticas de dados abertos 

Melhor acesso à informação geográfica
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Cartografia topográfica com cobertura municipal  
(NdD1, NdD2, Escalas 1:1 000 a 1:10 000)*

*Considerando cartografia oficial, homologada e em homologação 
**Considerando 90% ou mais da área total do concelho

km2 % Núm %

Coberto 85 345 96 272 98

Não coberto 3 755 4 6 2

Área Concelhos**



Cartografia topográfica com cobertura municipal 
(NdD1, NdD2, Escalas 1:1 000 a 1:10 000)
com as especificações técnicas antigas e novas* 

*Considerando cartografia oficial, homologada e em homologação 
**Considerando 90% ou mais da área total do concelho

km2 % Núm %

ET novas 16 358 18 48 17

ET antigas 68 987 78 224 81

Sem cartografia 3 755 4 6 2

Área Concelhos**



Cartografia topográfica com cobertura municipal 
(NdD1, NdD2, Escalas 1:1 000 a 1:10 000)
por intervalo de tempo*

Anos km2 % Núm %

<= 5 41 540 47 135 48

] 5 – 10 ] 18 012 20 66 24

> 10 25 793 29 71 26

Sem cartografia 3 755 4 6 2

Área Concelhos**

*Considerando cartografia oficial, homologada e em homologação 
**Considerando 90% ou mais da área total do concelho



Planos de urbanização



Planos de pormenor



Desafios 
futuros



• Implementação da BDNC, em articulação com o SMOS e com o SNIG

• Aquisição de uma cobertura LiDAR de Portugal Continental (2023)

• Produção de quatro temas para a BDNC: altimetria, hidrografia, 

transportes e toponímia

• Produção de uma cobertura de Portugal Continental com imagens de 

satélite de muito grande resolução espacial (2023)

• Atualização do sistema de referência para uma nova realização do ETRS89

• Evolução do SNIG

Desafios futuros



• Inovar no processo de aquisição de dados e produção de cartografia

• Processos mais expeditos de produção e homologação, diminuindo o 

tempo entre a aquisição de dados de base e a disponibilização da 

cartografia

• Maior responsabilização dos vários agentes

• Políticas de dados abertos

• Adoção de processos de cocriação (reguladores, produtores, utilizadores e 

academia)

• Melhores mecanismos de acesso à cartografia (e.g. serviços de dados 

geográficos, visualizadores)

Linhas orientadoras
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• Modelo CartTop - Novas normas e especificações técnicas para a cartografia 

topográfica vetorial e de imagem (Aviso 11918/2019)

• DL 130/2019 - Atualização do Regime Jurídico da Cartografia (DL 193/95)

• Novos procedimentos de homologação de cartografia topográfica – 2019 e 

2020

• Plataforma de homologação - 2020

• Portaria 114/2021 – novas taxas para a mera comunicação prévia e a 

homologação de cartografia realizada pela DGT

• Entrada em operação do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo 

(SMOS) - 2022

• Atualização das estações ReNEP para receção do sinal GALILEO (em curso)

• Novo geoportal do SNIG e efetivação do RDNG (2019)

Avanços recentes



* DL 193/95, na sua atual redação, e Portaria 265/2015

Competências da DGT no domínio da cartografia topográfica*

• Promover a aquisição de cartografia topográfica de base, de média escala, em 

formato vetorial e imagem;

• Elaborar normas técnicas nacionais de produção e reprodução cartográfica, 

apoiando e avaliando a sua aplicação.


