


Infraestrutura de Dados 

 Espaciais – Município de Portimão 



Enquadramento 
 

• O Concelho de Portimão localiza-se na Região do Algarve (NUTS II e III) e no Distrito 

de Faro. 

• Composto por 3 freguesias, Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.  

• População residente (Censos 2011): 55.614 habitantes 



O utilização de informação geográfica é uma realidade diária e fundamental no apoio à consulta, 
apreciação e tomada de decisão, que se estende também aos munícipes e empresas através do 
portal da autarquia. 

 

 
 

 

Nº de funcionários: 527 

Nº de Pc's na autarquia(aprox.) : 436 

Registos de utilização da aplicação Geográfica (últimos 12 meses) : 

 

•        243 utilizadores registados com pelo menos 1 acesso 

•        153 utilizadores registados com mais de 10 acessos 



Setor de Informação Geográfica 

• Inserido, desde 2001, no Departamento de Obras, Gestão Urbanística, Ambiente 

Urbano, Trânsito e Manutenção / DOGUAUTM 

• Competências: 

1. SIG 

2. Topografia 

3. Apreciação técnica e controlo de qualidade 

 

• Meios existentes: 

Meios Humanos (3 Geógrafos, 2 Eng. Geógrafos, 4 Topógrafos, 2 admin, 2 técnicos 

SIG) 

Meios Técnicos (Equipamento GPS, Estação total, viatura, Scanner, Plotter) 

 



É um setor que disponibiliza INTERNAMENTE um grande volume de 

dados, do Ambiente ao Património Municipal, da Cartografia à Informação 

Cadastral, entre outros, todos eles de relevância para o Município. 

 

Começamos a sentir cada vez mais dificuldades na gestão dos dados: 

- Informação com origens, formatos e sistemas de coordenadas 

diferentes 

- Restrição orçamental e limitação técnicas e humanas 

- Definição de regras e procedimentos para garantir a atualidade e 

qualidade 



 

Conjuntos de dados temáticos no SIG que são produzidos no Município 



 

Conjuntos de dados base e/ou temáticos no SIG Municipal provenientes de fontes    

externas 



 

• Continuar a desenvolver uma abordagem alargada a toda a organização utilizando standards e 
metodologias consistentes que satisfaçam as necessidades de todas as unidades orgânicas do 
Município e as restantes partes externas interessadas, ao mais baixo custo; 

 

• Melhorar a integração dos serviços e dados do SIG com outros sistemas de informação da 
autarquia, como parte de uma solução global para os sistemas de informação municipais; 

 

• A melhoria na tomada de decisão ao incluir informação georreferenciada atualizada, precisa e 
de qualidade, nos processos de negócio da autarquia; 

 

 

Infraestrutura de Dados Espaciais - OBJETIVOS 



• Satisfação de todas as conformidades legais e alinhamento com a diretiva INSPIRE ao nível 
dos serviços (CSW, WMS,WFS), normalizando a informação existente e criando mecanismos 
de gestão tendo em conta a interoperabilidade, a atualização e reutilização da mesma; 

 

• Evitar a duplicação de informação geográfica, catalogando as fontes e dados existentes; 

 

• O aumento da informação disponibilizada por serviços (WMS, WFS) ; 

 

• Melhoria no desempenho das aplicações em utilização no SIG Municipal, em particular das 
aplicações clientes de mapas  

 

Infraestrutura de Dados Espaciais - OBJETIVOS 



 

• Incrementar a atualização sistemática do SIG municipal, introduzindo no fluxo de trabalho dos 
serviços municipais, a tarefa de georreferenciar a informação considerada relevante, do modo mais 
intuitivo possível, descentralizando assim essa tarefa que atualmente é maioritariamente executada 
no sector de Informação Geográfica; 

 

• Estabelecer uma política de dados coerente, materializada em regulamentos, protocolos e acordos 
de colaboração, necessários ao aumento da disponibilidade de dados espaciais e ao envolvimento 
dos principais parceiros do projeto. 

 

Infraestrutura de Dados Espaciais - OBJETIVOS 



Pilares que caracterizam da nossa IDE: 

1. Forte aposta em software Open Source (base de dados, servidor de mapas, servidor de metadados, 
etc.), funcionando de uma forma integrada (autenticação e integração com CRM's da autarquia) e 
com aplicações de gestão e arquivo documental; 

 

1. Plataforma que permite a criação rápida de interfaces (visualizadores) para exploração e gestão da 
informação 

a. Baseada em serviços (WMS, WFS, CSW, etc.) 

b. Consome e disponibiliza informação interna e externa 

 

3.     Implementação da Diretiva INSPIRE 

a. Disponibiliza informação através de serviços 

b. Catálogo de Metadados e disponibilização de interfaces para a sua pesquisa e exploração  
e a capacidade de integrar catálogos externos. 

 



Implementação: 

ETAPAS 

Concluído Em execução 



Arquitetura da IDE do Município de Portimão: 

VISUALIZADOR 

CATÁLOGO 

DADOS 



Visualizador: 



Visualizador – funcionalidades: 

Temas Base 

Múltiplos Sistemas de Coordenadas 

TOC 



Visualizador – funcionalidades: 

Serviços de Mapas (WMS/WMTS e WFS) 

• Tipo de serviço 

• Url do serviço 

• Versão 

• Obter lista de layers disponibilizados 

pelo serviço 

• Filtrar layers disponibilizados pelo 

serviço (útil para serviços com dezenas 

de layers 

• Controlar modo de visualização do 

serviço em Mosaico ou Imagem Simples 

• Adicionar layers individualmente ao 

mapa 

• Controlar na TOC a 

visibilidade do layer 



Visualizador – funcionalidades: 

Pesquisas 



Visualizador – funcionalidades: 

Google Street View 



Visualizador – Backoffice 



Visualizador – Backoffice 

Configuração de Mapa 



Visualizador – integração de catálogos de metadados 



Visualizador – integração de catálogos de metadados 



Visualizador – integração de catálogos de metadados 



Visualizador – integração de catálogos de metadados 



Catálogo de Metadados 

Geonetwork -  Consulta 

Fichas criadas através 
do GEMA e carregadas 

no Geonetwork 



Geonetwork – Catálogos Virtuais 
Configuração de Catálogos 
Virtuais para segmentar os 

metadados produzidos 
pelo Município e pela 

EMARP 
(um único repositório) 

Catálogo de Metadados 



Catálogo de Metadados 



OBRIGADO! 

Infraestrutura de Dados 

 Espaciais – Município de Portimão 


