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Desde sempre que a posse do solo constituiu um dos gran-
des objectivos do ser humano, fosse para obter os alimen-
tos indispensáveis à vida, como para utilizar a mão-de-obra 

dos territórios ocupados ou para explorar os recursos naturais que 
permitiam criar riqueza e poder. Desde as invasões, as guerras entre 
povos, passando pela epopeia dos descobrimentos, até à visão re-
cente das sociedades mais desenvolvidas, a posse da terra tem sido 
entendida como um grande recurso. O que tem mudado é o valor 
dos produtos que o território oferece, 
como é o caso dos bens agrícolas, dos 
produtos florestais, dos combustíveis 
fósseis, dos recursos minerais ou dos 
terrenos para construção.
Entre tantos interesses instalados e, por 
vezes divergentes, cabe ao Estado deli-
mitar a esfera do que é público e do que 
é privado, definir as políticas de orde-
namento do território, as condições da 
sua exploração e estabelecer medidas 
fiscais que permitam uma distribuição 
mais justa da riqueza gerada.
Um país é afinal um enorme condo-
mínio com milhões de habitantes, com 
diferentes permilagens, cabendo ao Estado a gestão das partes co-
muns. Como condição necessária para a administração pública exer-
cer a sua função, é necessário conhecermos o território, nas suas 
diferentes características, resumidas num cadastro dos prédios rús-
ticos e urbanos. Apesar de termos 60% do nosso território classifi-
cado como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacio-
nal, dezenas de Planos de âmbito nacional e centenas de instrumen-
tos de ordenamento do território de âmbito municipal, só temos 
uma parte com informação cadastral, sendo o único país da UE a 
25 sem cadastro predial, estimando-se que 20% do território não 
tenha dono ou seja simplesmente desconhecido, de um total apro-
ximado de 16 milhões de prédios rústicos.

Mas esta realidade apenas poderá justificar uma pequena parte do 
desordenamento do nosso país. As verdadeiras causas estão na au-
sência de uma política de solos que permita uma justa compensa-

ção entre os que ficam penalizados por verem os seus terrenos clas-
sificados em zonas de interesse público e limitados a actividades não 
rentáveis, e aqueles que poderão usufruir das mais-valias resultan-
tes dos actos administrativos. Por outro lado, a sobreposição das me-
didas impostas pelos planos nacionais, sectoriais, especiais, regionais, 
intermunicipais e municipais, acrescida das imposições de outros 
regimes especiais, fazem da política de ordenamento do território 
uma ciência cada vez mais jurídica, dependente de interpretações e 

de pareceres discricionários, relegando 
para plano secundário a intervenção dos 
técnicos especialistas em urbanismo. A 
forma como os Planos consagram direi-
tos e impõem restrições, através da di-
visão e classificação do solo, acaba por 
fomentar a produção de riqueza por via 
administrativa, colocando muitas vezes 
as questões estratégicas em plano se-
cundário.

Nos últimos 40 anos, perdemos a opor-
tunidade de implementar as políticas de 
ordenamento que o país necessitava, mas 
nunca é tarde para colocar este tema na 

ordem do dia, pois a coesão territorial é hoje reconhecida como a ter-
ceira dimensão da coesão europeia, a par da económica e da social.
É nos momentos de crise que deveremos olhar para todos os recur-
sos ainda disponíveis e, no caso de Portugal, o território não se esgota 
na terra, pois temos a maior zona marítima exclusiva da Europa.

Precisamos da ambição e da vontade que mobilizou o país na se-
gunda metade do século XIX, quando procurámos implementar as 
políticas que a Revolução Industrial foi ditando. O papel da enge-
nharia foi aí determinante, tanto que, em 1869, foi constituída a 
Associação Portuguesa de Engenheiros Civis. Em 2009 comemora-
mos 140 anos sobre aquela iniciativa e a sua importância para o de-
senvolvimento da engenharia portuguesa que, gradualmente, se foi 
afirmando como um recurso nacional, criando uma independência 
que se tem mantido até aos nossos dias. A “Ingenium” irá dedicar a 
última edição deste ano a este marco da engenharia nacional. Q

Editorial
Fernando Santo | Director

Coesão territorial é terceira dimensão
da coesão europeia

Nos últimos 40 anos, perdemos
a oportunidade de implementar

as políticas de ordenamento que o país 
necessitava, mas nunca é tarde para 
colocar este tema na ordem do dia,

pois a coesão territorial é hoje 
reconhecida como a terceira dimensão 

da coesão europeia, a par
da económica e da social.



E m termos práticos, o cadastro traduz a 
representação dos prédios – na gíria co-
nhecidos como terrenos ou proprieda-

des – que o Estado e os cidadãos possuem 
e os direitos que têm sobre os mesmos. É 
um conjunto de dados que caracteriza e iden-
tifica partes delimitadas do solo, juridica-
mente autónomas, que abrangem águas, plan-
tações, edifícios e construções de qualquer 
natureza nela existentes ou assentes com ca-
rácter de permanência, e, ainda, cada frac-
ção autónoma no regime de propriedade ho-
rizontal.
Recentemente, teve lugar em Lisboa a dis-
cussão pública relativa ao “Livro Verde sobre 
a Coesão Territorial Europeia”, publicado 
pela Comissão Europeia em Outubro, im-
portante para perceber a futura política de 
coesão que afectará os critérios de distribui-
ção dos futuros fundos estruturais 2013-2020 
pelos Estados-membros da União Europeia 
(UE). Reconhece-se desta forma, e cada vez 
mais, a coesão territorial como a terceira di-
mensão da política de coesão europeia, a par 
da económica e social, demonstrando a ac-
tual inclinação da UE para fazer depender a 

atribuição de fundos em função deste crité-
rio. Então, qual o estado do cadastro em Por-
tugal e que impactos daí advêm?

TERRITÓRIO SEM DONO
“É impossível gerir um território que não se 
conhece”. A afirmação foi proferida pelo Se-
cretário de Estado do Ordenamento do Ter-
ritório e das Cidades, João Ferrão, em 2006. 
Referindo na altura que “mais de 20% do 
território nacional não tinha dono”, ou se 
tinha “era desconhecido”, percebe-se qual o 
panorama nacional nesta matéria. 
Como é, então, possível falar-se em plane-
amento do território quando se desconhece 
a base territorial do país? Talvez ao nível do 
macro-planeamento seja exequível, mas ao 
nível do desenho de acções concretas de or-
denamento florestal ou usos do solo e re-
qualificação territorial, a questão ganha ou-
tros contornos, para mais quando as indús-
trias agrícola e florestal estão no centro da 
chamada “Economia do Carbono”. “Não en-
frentaríamos com maior confiança o desafio 
que esta tendência configura se pudéssemos 
dispor da caracterização completa na nossa 
infra-estrutura, no que ela tem de mais ba-
silar: a propriedade da terra?”, questiona Ar-
mindo das Neves, Vogal do Colégio de En-

TEMA DE CAPA

Cadastro e ordenamento do território
A experiência portuguesa

O cadastro acarreta vários benefícios: segurança da posse, desencorajamento da especulação 
imobiliária, promoção do desenvolvimento local e regional, potenciando uma melhor gestão dos 
recursos naturais, cobrança equitativa de taxas e servindo como base de informação para o au-
mento da eficiência de variados serviços públicos, com efeitos num melhor planeamento do ter-
ritório. Mas qual o estado do cadastro em Portugal?

Por Nuno Miguel Tomás  |  Fotos cortesia IGP



genharia Geo gráfica da Ordem dos Enge-
nheiros (OE).
O Sistema Nacional de Exploração e Ges-
tão de Informação Cadastral (SiNErGIC) 
foi iniciado em 2006, numa nova tentativa 
de relançar este desígnio, visando “dotar o 
país de uma base cadastral consentânea com 
os interesses e necessidades actuais da so-
ciedade”, resultando de um esforço conjunto 
de vários ministérios, sob a coordenação do 
Instituto Geográfico Português (IGP). Aquando 
da sua apresentação pública, deu a conhecer 
a situação do país: apenas 1,5% do território 
nacional possui cadastro predial (segundo o 
Regulamento criado pelo Decreto-Lei n.º 
172/95, de 18 de Julho) e cerca de 50% está 
coberto pelo Cadastro Geométrico da Pro-
priedade Rústica (desactualizado).

O DRAMA DO CADASTRO
“O cadastro é estruturante para o desenvol-
vimento do país”, afirma Arménio Casta-
nheira, Director-geral do IGP, em entrevista 
publicada nesta edição. “A dificuldade da sua 
implementação está relacionada com o custo 
de realização”, defende o responsável, que 
afasta qualquer tipo de condicionalismos 
deste e de anteriores Governos, em matéria 
de execução do cadastro.
Quando comparado com os restan-

tes países da UE-25, Portugal apre-
senta-se numa situação compli-
cada, visto ser um dos poucos que 
só têm parte do território com in-
formação cadastral, o que pode ser 
assumido como uma insuficiência 
no que respeita à administração do 
próprio território, colocando-o em 
desvantagem perante aqueles que 
dispõem desta ferramenta. No en-
tanto, e ao contrário do que se 
possa pensar, não é situação única 

na UE. Países como Inglaterra, Itália e Gré-
cia, entre outros, vivem realidades semelhan-
tes. Mas, em contrapartida, é também pos-
sível observar casos de sucesso, como Ho-
landa e Suécia, esta última, uma realidade 
onde “ao fim de 48 horas de uma transacção 
ser efectuada sobre um terreno, ela é regis-
tada automaticamente no sistema”, como re-
fere o urbanista Costa Lobo, em entrevista 
também publicada nesta edição.
Um documento produzido pela Fédération 
Internationale des Géomètres – da qual a 

OE é membro através 
do seu Colégio de 

Engenharia Geográfica –, denominado “Ca-
dastro 2014”, evidencia a alteração de para-
digma que está em curso relativamente a 
estas matérias, em todo o mundo. Nesse re-
gisto, o cadastro é visto como uma infra-es-
trutura de suporte à decisão, planeamento 
e gestão do território, passando de mera fer-
ramenta ao serviço da tributação, a instru-
mento transversal sobre o qual se efectuam 
análises e explorações do território.
As razões subjacentes ao estado do cadastro 
em Portugal são estruturais. Urge abreviar o 
processo mas o ciclo é aparentemente vi-
cioso: o cadastro não é obrigatório porque 
não está disponível e, por outro lado, não é 
produzido e disponibilizado porque não é 
obrigatório…
 
COMO ACELERAR O PROCESSO?
A execução do cadastro terá de envolver a co-
laboração dos proprietários e cidadãos. Mas 
esta dependência crítica em relação aos pro-
prietários, que, por motivos variados, nem 
sempre estão disponíveis, é precisamente um 
dos pontos fracos do processo. Para contrariar 
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Qual a importância do cadastro?
Deveria ser estratégica para qualquer país, porém não é a situação verificada em Portugal, 
uma vez que temos em mãos um protocolo para ser assinado desde Janeiro de 2008, no âm-
bito do SiNErGIC, que estará dependente da protecção de dados. Este projecto é de extrema 
importância, envolve duas freguesias piloto – Alcântara e Prazeres – e o IGP teria oportuni-
dade de testá-lo num concelho totalmente urbano. O cadastro é essencial para todo o terri-
tório, contemplando ordenamento, população e uma mais-valia para o poder político autár-
quico. É essencial para o desenvolvimento de um país.

Gestão do cadastro: nacional ou local?
É claramente uma matéria de âmbito nacional, envolvendo territórios que são administrados 
por autarquias – que conhecem como ninguém a área da sua jurisdição. Além disso, temos todos 
os outros instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o PDM e planos de urbanização e 
pormenor, que introduzem regras para o ordenamento. Por outro lado, as novas tecnologias 
permitem uma dinâmica e partilha de informação extraordinária, há uns anos impossível.

Márcia Muñoz, Directora do Departamento de Informação Geográfica e Cadastro, C. M. Lisboa

“O cadastro é essencial para o desenvolvimento do país”



esta situação, “deve haver uma aposta na apre-
sentação do projecto como sendo do interesse 
nacional, mas sobretudo do interesse de cada 
um, no sentido em que dará segurança jurí-
dica em relação à propriedade”, defende Ar-
mindo das Neves. Nessa matéria também Ar-
ménio Castanheira salvaguarda que “os cida-
dãos são a pedra-chave em todo este processo, 
porque o cadastro, entre outras coisas, legi-
tima direitos de cidadania.” Em casos extre-
mos, não existindo cadastro, os cidadãos podem 
ser espoliados dos seus direitos e torna-se im-

possível, inclusivamente em tribunal, fazer re-
verter determinadas situações onde não exis-
tem dados objectivos sobre o posicionamento 
de estremas nas propriedades.
Mas ao contrário da generalidade dos cadas-
tros que têm vindo a ser produzidos para su-
porte ao desenvolvimento nacional, como 
vias de comunicação ou produção e trans-
porte de energia, neste caso, os proprietários 
não receberão uma compensação económica 
pelo seu “incómodo”. “A realidade do país, 
sobretudo nas regiões do interior, Centro e 
Norte, prioritárias no âmbito do SiNErGIC, 
leva-nos a duvidar do conhecimento e capa-
cidade dos proprietários em levar a bom 
termo a demarcação dos seus terrenos, por 
meios próprios ou pagando o serviço, acres-
cendo ainda o factor emigração. Nesse sen-
tido, devem existir medidas pró-activas de 
superação desta dificuldade [cadastro dife-
rido], procurando evitar as vias coercivas, 
que poderiam desencadear males maiores. 
O cadastro, imperativo nacional, terá que se 
fazer pelos portugueses, não contra os por-
tugueses”, defende Armindo das Neves.

PODER POLÍTICO
Relativamente ao SiNErGIC, materializado 
através da Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 45/2006 e pelo Decreto-Lei n.º 

224/2007, de 31 de Maio, nota-se, positi-
vamente, a transparência da evolução do pro-
cesso. Têm decorrido diversas apresentações 
públicas do mesmo e foi produzida uma Aná-
lise Custo-Benefício pela Augusto Mateus 
& Associados, Lda. em parceira com a Price-
waterhouseCoopers. Esse estudo traduziu 
que o retorno efectivo do cadastro é signifi-
cativo para o Estado: cada unidade monetá-
ria investida tem um retorno potencial de 
3,8 unidades, deixando claro que se trata de 
um investimento e não uma despesa. 

A análise produzida – ver artigo da pág. 34 
– prevê que o levantamento do cadastro dure 
cerca de 15 anos. O Secretário de Estado da 
tutela já informou que este ano se iria fazer 
o lançamento do concurso público interna-
cional para a sua execução, em alguns con-
celhos, com uma duração prevista de cerca 
de 3 anos.
No entanto, Armindo das Neves aponta que 
“sem outra motivação que não a realização de 
obra imediata, a administração pública não 
tem demonstrado interesse em promover o 
projecto. Tomemos como exemplo os dados 
relativos a subconcessões rodoviárias, desig-
nadamente as que estão a ser desenvolvidas 
pela Estradas de Portugal em parceria público- 
-privada: Transmontana e Douro Interior. Con-
juntamente, orçam em cerca de 1020 milhões 
de euros, mais do que se estima vir a custar 
o cadastro predial (estimado em cerca de 900 
milhões). Desse valor, uma fatia correspon-
derá ao processo de expropriações, onde se 
inclui o levantamento cadastral dos proprie-
tários afectados. No caso da primeira, o Go-
verno refere uma relação custo-benefício de 
1 para 2, com a criação de 9.000 postos de 
trabalho, 13.000 na segunda. Se o cadastro 
representar uma relação custo-benefício de 1 
para 3 e criar 5.000 postos de trabalho, me-
tade dos quais de longa duração e qualifica-

dos, porque razão não se fará?”. A resposta 
pode residir no factor tempo: estas obras fi-
carão concluídas em 2011 e o cadastro “de-
morará” 15 ou mais anos.
Por outro lado, a maior parte do cadastro 
que é feito isoladamente por privados, e tam-
bém pelo Estado, esgota-se na sua finalidade, 
configurando um desperdício de informa-
ção, o que para o responsável do IGP é “um 
dos dramas que o país tem vivido.”
Presentemente, o SiNErGIC aguarda o lan-
çamento do concurso público, com uma can-

didatura apresentada à Modernização Ad-
ministrativa para o sistema de informação, 
e espera a indicação, do poder político, para 
iniciar a execução no campo. “Todo o outro 
trabalho que era necessário ser promovido 
a montante está feito”, garante Arménio Cas-
tanheira.

GESTÃO DA FLORESTA
Devido à urgência em ordenar e gerir a flo-
resta, o SiNErGIC promete dedicar uma es-
pecial atenção aos prédios rústicos, envolvendo 
no processo os ministérios do Ambiente, Agri-
cultura, Finanças e Justiça. A verdade é que 
não se sabe ao certo qual a realidade fundiá-
ria portuguesa, a sua dimensão, localização e 
propriedade, o que pode tornar algumas das 
medidas de política florestal inconsequentes. 
Em termos de levantamento cadastral, o prin-
cipal esforço nacional ocorreu entre as déca-
das de 30 e 90 do século XX, tendo-se de-
senvolvido o Cadastro Geométrico de Pro-
priedade Rústica (CGPR) em 132 municípios, 
essencialmente a Sul do Tejo, abrangendo cerca 
de 53% do país e incidindo apenas sobre pré-
dios rústicos.
Contactada pela INGENIUM, a Autoridade 
Florestal Nacional (AFN) informou-nos que, 
no âmbito dos estudos de base da Estratégia 
Nacional para as Florestas, foi cedida pela 
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Cadastro da Freguesia de Albergaria-dos-Doze, concelho de Pombal



Direcção-geral das Contribuições e Impos-
tos informação estatística que aponta para a 
existência de quase 11 milhões de prédios 
rústicos em Portugal continental, sendo que 
só as regiões NUTS II do Norte e Centro 
agrupam mais de 9,9 milhões. A proprie-
dade encontra-se muito dividida, sobretudo 
no litoral ao Norte do rio Tejo e, regra geral, 
nas regiões de maior produtividade vegetal 
e densidade populacional. Um inquérito rea-
lizado pelo Instituto Superior de Agronomia, 
há alguns anos atrás, permitiu verificar que 

61% dos proprietários florestais possuem 
menos de 5 hectares e que a este tipo de 
exploração está associada uma ausência de 
gestão e, ainda, a assumpção da floresta como 
um “fundo de poupança”, para necessidades 
financeiras conjunturais. Nesse mesmo es-
tudo verificou-se que os 25% de proprietá-

rios que mais investem na floresta detêm 
propriedades com mais de 20ha. Por outro 
lado, em termos europeus, a área de pro-
priedades florestais do Estado é baixa em 
Portugal (cerca de 2% da superfície arbori-
zada, sendo cerca de 40.000ha a superfície 
de matas nacionais administradas pela AFN), 
enquanto que os terrenos comunitários e au-
tárquicos devem representar cerca de 500.000ha, 
ou seja, 6 a 7% do território continental.
Na prática, Portugal continental pode ser 
subdividido em duas regiões distintas: o Sul, 

onde as explorações possuem uma maior di-
mensão média e onde existe cadastro, mesmo 
que não actualizado, e a região a Norte do 
Tejo, onde o cadastro quase não existe e os 
trabalhos se têm desenvolvido a um ritmo 
relativamente lento. Naturalmente, a ausên-
cia de cadastro naquelas regiões, por regra 

as que apresentam maior pulverização da 
propriedade mas também maior produtivi-
dade florestal, “dificulta a concretização da 
Estratégia Nacional para as Florestas e a exe-
cução dos projectos florestais nas mais di-
versas vertentes, desde as actividades ligadas 
ao ordenamento, até à defesa da floresta 
contra incêndios e pragas e doenças ou, ainda, 
à recuperação de áreas ardidas. Conjugado 
com o intenso processo de redução e enve-
lhecimento das populações, designadamente 
do Centro e interior do país, e com as alte-
rações que se têm verificado no uso e ocu-
pação dos solos, tornam a falta de cadastro 
um dos principais constrangimentos e obs-
táculos ao investimento no potencial produ-
tivo e ao desenvolvimento rural do país, cons-
tituindo um factor limitante recorrentemente 
identificado quando da definição das políti-
cas florestais nas últimas três décadas”, diz 
António José Rego, Presidente da AFN.
Para melhor perceber esta realidade, a IN-
GENIUM contactou a CAULE – Associa-
ção Florestal da Beira Serra que não nos con-
seguiu fornecer dados sobre as propriedades 
dos seus associados, alegando precisamente 
a não existência de cadastro e a incapacidade 
no seu desenvolvimento por constrangimen-
tos de natureza financeira, limitando-se, 
“dentro das suas possibilidades, a executar 
levantamentos perimetrais de parcelas dos 
aderentes e associados, mantendo o registo 
dos dados.”

TEMA DE CAPA
Suporte à tomada 
de decisão
O território é um enorme condomínio par-
tilhado pelas entidades que visam imple-
mentar as políticas de interesse público, e 
por todos os cidadãos que o utilizam para 
satisfazerem necessidades básicas ou de-
senvolverem actividades económicas. Co-
nhecer esse território, com as suas dife-
rentes características e proprietários, é 
condição necessária para um adequado or-
denamento, gestão dos recursos e distri-
buição de riqueza através das políticas fis-
cais. Por isso, o cadastro é um instrumento 
fundamental para suportar as tomadas de 
decisão que permitam um maior e melhor 
desenvolvimento.

Fernando Santo,
Bastonário da Ordem dos Engenheiros

Cadastro: que importância tem para o ordenamento do território?
Garante, com maior fiabilidade, a identificação unívoca dos prédios e, ao fazê-lo, facilita uma 
gestão e utilização mais eficaz da informação, nomeadamente no âmbito do planeamento do 
território e, em consequência, do potencial desenvolvimento das regiões. A elaboração de um 
cadastro nacional uniforme sempre foi considerada indispensável para um planeamento urba-
nístico correcto e, por via deste, até para a definição das grandes obras públicas. Nenhuma 
política de ordenamento do território, ambiente, económica, fiscal e de obras públicas, pode 
ser eficaz sem um instrumento desta natureza.

Que dificuldades levanta a não existência de cadastro junto da APEMIP?
A nossa actividade desenvolveu-se num quadro precário, no que toca à existência de um ca-
dastro nacional digno desse nome. As dificuldades inerentes a esta realidade vão ser mais 
identificadas quando pudermos exercer a actividade com as facilidades e o rigor que o cadas-
tro proporcionará. Torna-se necessário concluí-lo o mais rapidamente possível. Nenhuma dis-
cussão séria sobre regionalização poderá ser feita sem este instrumento. É a minha opinião, 
vale o que vale.

Luís Lima, Presidente da Direcção Nacional da APEMIP – Associação
dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal

“Nenhuma discussão sobre regionalização 
poderá ser feita sem o cadastro”



O SiNErGIC criou condições que poten-
ciam a cooperação técnica entre os serviços 
florestais e de cadastro “mas necessita de 
ganhar, o mais rapidamente possível, um 
novo fôlego. Com o novo quadro comunitá-
rio existem condições para que se possam 
atingir os objectivos estabelecidos para as 
políticas cadastral e florestal, designadamente 
na Estratégia Nacional para as Florestas”, 
conclui António José Rego.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
É comum ouvir-se dos agentes ligados ao 
processo de desenvolvimento urbano que o 
cadastro é um dos principais problemas para 
a construção de ambientes de qualidade, por 
bloquear a iniciativa de urbanização ou exa-

gerá-la, ou por arrastar negociações e expro-
priações. Mas não só o cadastro. Sobre este, 
Costa Lobo classifica a actual situação “ina-
ceitável”, defendendo que qualquer Governo 
que o fizesse ficaria para sempre célebre com 
o “feito”, mas refere a actual Lei dos Solos 
como um dos principais entraves para quem 
quer pensar e ordenar o território. O pro-
blema é que “ninguém gosta de tocar nela”, 
apesar de a considerar indispensável.
Uma das contingências tem que ver com a 
iniciativa pública sobre a posse do solo. Essa 
posse, por parte do Estado, resolveria mui-
tos problemas relacionados com a multipli-
cidade de agentes envolvidos, e potenciaria 
uma maior rapidez no processo de constru-
ção de espaços urbanos, permitindo uma me-

lhor defesa do interesse público, pelo menos 
em teoria. Contudo, a evolução urbana, em 
Portugal e não só, acabou por impor que a 
intervenção dos municípios ao nível da ex-
propriação dos solos ou aquisição no mer-
cado, fosse progressivamente perdendo peso. 
Nesta matéria, Costa Lobo defende que “da 
mesma forma que um banco tem de ter um 
fundo de dinheiro, as câmaras têm de ter um 
fundo de terrenos, caso contrário estão sem-
pre na dependência de negociar com outros. 
Não tendo terrenos e não podendo gerir, essa 
capacidade de gestão devia ser-lhes retirada, 
não por maldade, mas para ajudar.”
Com impactos directos no planeamento do 
território, a elaboração do cadastro será uma 
operação dispendiosa, em tempo e dinheiro, 
mas necessária. Torna-se imperativo saber 
conjugar estes dois factores: planeamento fi-
nanceiro sustentável, enquadrando verbas 
numa perspectiva temporal, porque pouco 
valerá produzir enquadramentos legais inova-
dores se depois não for garantida a sustenta-
bilidade financeira do processo. A realização 
do cadastro envolverá vários agentes de mer-
cado, num cenário onde as engenharias – geo-
gráfica, informática e, por consequência, am-
biente, agronómica, florestal, electrotécnica 
e civil, entre outras – desempenharão um 
papel chave em todo o processo. Potenciará 
o desenvolvimento de actividades relaciona-
das com a exploração do solo, tanto no do-
mínio agrícola, como florestal e ambiental, 
para além de melhorar o planeamento e ges-
tão territorial, estabelecendo quadros de con-
fiança na equidade fiscal e nos negócios jurí-
dicos associados à propriedade.  Q
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Glossário

Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação
Cadastral (SiNErGIC)
Coordenado pelo IGP, pretende viabilizar a existência de cadas-
tro predial em Portugal, enquanto conjunto de dados exaustivo, 
metódico e actualizado, caracterizador e identificador das pro-
priedades existentes no território, constituindo-se como fer-
ramenta indispensável para as políticas de ordenamento do 

território, ambiente, económicas, fiscal e de obras públicas.
www.igeo.pt/sinergic/portugues/SiNErGIC.html

Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)
Infra-estrutura nacional de informação geográfica, coordenada pelo IGP desde 
2002, que possibilita o acesso a informação em suporte digital, aos metadados 
e a serviços de visualização. Criada em 1990, foi a primeira desenvolvida na Eu-
ropa e a primeira disponibilizada na Internet, em 1995.
http://snig.igeo.pt

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE)
Directiva Europeia para a criação de uma infra-estrutura de informação geográfica 

europeia, podendo significar um novo impulso para o SNIG. Em termos práticos, 
há um conjunto de eventos e obrigações calendarizados até Novembro de 2019.
http://snig.igeo.pt/inspire

Informação Predial Única (IPU)
Medida do Programa do XVII Governo Constitucional, no cumprimento dos ob-
jectivos de desburocratização, simplificação e eliminação de actos e procedi-
mentos. Pretende melhorar a interacção do cidadão e das empresas com a Ad-
ministração Pública, agregando, num único ponto de acesso, informação diversa 
sobre os prédios e propriedades. 

Google Earth, Microsoft Virtual Earth e SAPO Mapas
Novos paradigmas da democratização da informação geográfica. Generalizaram 
a utilização da cartografia a um número infindável de utilizações. Em Portugal, 
o IGP tem promovido protocolos e colaborações com estas empresas na pers-
pectiva de disponibilizar informação ao maior número de interessados.
http://earth.google.com
www.microsoft.com/virtualearth
http://mapas.sapo.pt



A necessidade da implementação e gestão de grandes infra-estru-
turas e as exigências da regulamentação específica conduzem 
a que grandes empresas e institutos do Estado, na ausência de 

cadastro nacional, tenham que produzir os seus cadastros, trabalho 
que é desenvolvido de forma dedicada à satisfação das suas neces-
sidades, com conteúdos, rigores posicionais e sistemas de informa-
ção diferenciados.
Esta situação verifica-se não só ao nível das infra-estruturas, como 
às florestas, uma vez que para a gestão florestal ou, até mesmo, para 

a atribuição dos fundos comunitários, é necessário conhecer o “bi-
lhete de identidade” dos prédios rústicos.
A “Ingenium” convidou um grupo de interlocutores, onde incluiu 
empresas privadas e públicas, institutos de financiamento e asso-
ciações florestais, a responder a três questões comuns sobre o tema, 
no sentido de tentar perceber a visão, as dificuldades e a impor-
tância atribuída pelos diversos agentes à elaboração do cadastro 
nacional. O que se reproduz de seguida é o essencial das respostas 
obtidas.
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Visão de titulares de sistemas cadastrais

o Questão 1
O cadastro da rede Brisa, constituído a par-
tir da fase de projecto e construção das auto- 
-estradas, é usado em fase de exploração nas 
actividades de conservação das infra-estru-
turas, operações rodoviárias e planeamento 
de novos projectos. Para as actividades de 
conservação e planeamento, o cadastro in-
tegra elementos de detalhe estrutural her-
dados da fase de projecto e relacionados com 
a plataforma rodoviária, pavimentos, sinali-
zação e obras de arte. Inclui ainda outros 
elementos de implantação e gestão especí-
fica, como sejam as praças de portagem, 
áreas de serviço, áreas de repouso e áreas de 
assistência e manutenção. Por seu lado, as 
actividades de gestão de operações rodoviá-
rias, que incluem a operação de portagens e 
gestão de tráfego, integram uma versão sim-
plificada do cadastro sobre a infra-estrutura, 
focada sobretudo na geometria e topologia 
da plataforma rodoviária. Sobre esta base, o 
cadastro destas actividades integra elemen-
tos de detalhe sobre as infra-estruturas de 
comunicações e telemática rodoviária, fun-
damentais para a gestão de operações.
Para além destes conjuntos de dados, organi-
zados sobretudo em formato vectorial e nu-
mérico, inclui ainda um repertório fotográfico 
com imagens em cada 10 metros e um mo-

saico ortofotográfico de toda a rede, obtido a 
partir de levantamento aéreo em 2007.
Pela natureza específica das actividades e 
sub-actividades, o cadastro detalhado da rede 
Brisa está distribuído em várias aplicações e 
sistemas de informação, mas acessível a par-
tir da plataforma Atlas Brisa.

o Questão 2
A cobertura de cadastro é homogénea nos 
níveis de detalhe, correcção e actualidade 
para a totalidade dos 1095 quilómetros da 
rede Brisa. Face às necessidades de informa-
ção de cadastro nas fases de projecto, cons-
trução, conservação e operação, a base de 
dados é constituída de forma progressiva e 
cumulativa. Os esforços de investimento 
estão, por isso, relacionados com a gestão 
das actividades e não especificamente com 
o estabelecimento da base de cadastro. O 
levantamento aerofotogramétrico é a excep-
ção e representou, entre 2007 e 2008, um 

investimento de cerca de 80.000 Euros. Este 
levantamento foi realizado com a conclusão 
da rede principal (fecho da A10) e deverá, 
periodicamente, ser novamente executada 
com o objectivo de assegurar o levantamento 
actualizado de toda a rede em operação, re-
flectindo a realidade evolutiva da rede, com 
a entrada em serviço dos diversos alargamen-
tos e beneficiações para 2x3 e 2x4 vias e dos 
novos nós de ligações à rede viária.

o Questão 3
O cadastro da Brisa foi constituído e é man-
tido de forma particular, em função das ne-
cessidades específicas das actividades de ges-
tão e operação do grupo Brisa.
A convergência para um sistema de infor-
mação cadastral nacional, que inclui a rede 
rodoviária nacional homogeneizada e carac-
terizada na sua natureza funcional, envol-
vendo os agentes intervenientes: autorida-
des, operadores de infra-estruturas, forças 
de segurança; constituiria um instrumento 
de elevada importância para a missão con-
junta: mobilidade eficiente, segurança e pro-
tecção de pessoas e bens. Um exemplo de 
aplicação seria a operação integrada de pla-
nos de gestão de tráfego em situações de 
emergência: incêndios florestais, situações 
meteorológicas adversas, acidentes ou inci-
dentes excepcionais e grandes eventos.

o Questão 1
Como caracteriza o seu cadastro, ao nível das fi-
nalidades a que se destina, dos conteúdos que 
encerra e do sistema de informação?

Por Marta Parrado

o Questão 2
Qual a taxa de cobertura do seu cadastro em re-
lação à sua infra-estrutura? Como o quantificaria 
(em kms ou requerentes)? Que investimento re-
presentou e ao longo de que período foi estabe-
lecido?

o Questão 3
Qual a articulação, caso tenha existido, com o Ca-
dastro Oficial? Como vê a importância do estabe-
lecimento do Cadastro Predial oficial, através do 
projecto SINERGIC, actual e suportado num sis-
tema de informação geográfica, no âmbito da sua 
actividade?

BRISA
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As questões colocadas são, neste momento, 
impossíveis de responder. De facto, vem re-
ferido no Decreto-Lei n.º 127/2005 (que re-
gula a criação de ZIF), de 5 de Agosto, no 
artigo 14.º, alí nea d), que um dos elementos 
estruturantes para o funcionamento da ZIF 
é precisamente a existência de um “Cadas-
tro predial, geométrico ou simplificado dos 
prédios abrangidos pelos aderentes ou, na 
falta daquele, inventário da estrutura da pro-
priedade na escala adequada à sua identifi-
cação”. No entanto, e em função dos eleva-

dos custos inerentes à elaboração do mesmo, 
não nos foi possível dar início a esse traba-
lho. Não obtivemos apoio por parte de ne-
nhuma entidade oficial, nomeadamente do 
IFAP – Instituto de Financiamento da Agri-
cultura e Pescas, IP, através do Fundo Flores-
tal Permanente (FFP), apesar de ter sido 
apresentada uma candidatura nesse sentido. 
Limitamo-nos, dentro das nossas possibilida-
des, a executar levantamentos perimetrais 
das parcelas dos nossos aderentes e associa-
dos, mantendo o registo dos dados.

Achamos que a elaboração de um qualquer 
cadastro, nomeadamente nas áreas inseridas 
por ZIF já criadas, seria por si só uma ferra-
menta de extrema importância para o fun-
cionamento das ZIF.

CAULE – Associação Florestal da Beira Serra

o Questão 1
A necessidade de monitorizar, conservar e rea-
bilitar a infra-estrutura rodoviária é uma con-
sequência da permanente transformação que 
esta sofre ao longo do tempo. Estas alterações 
relacionam-se directamente com a acção con-
tinuada de vários factores, tais como o “des-
gaste” provocado pelo tráfego de pessoas e 
bens, e a acção dos agentes atmosféricos.
Por se tratar de uma realidade contínua e 
extensa, acresce a dificuldade de conhecer 
de forma permanente e exaustiva todos os 
aspectos que concorrem para a qualidade da 
rodovia, tal como são as alterações indesejá-
veis do estado físico, que importa interven-
cionar atempadamente.
O cadastro rodoviário permite fazer o levan-
tamento de todos os elementos que integram 
a rodovia, de forma georreferenciada (sinali-
zação horizontal e vertical, equipamentos de 
drenagem e de segurança, obras de arte, de-
finição de geometria de traçado, etc.), ao 
mesmo tempo que mantém actualizada a in-
formação que lhes está associada. Permite 

ainda detectar não conformidades relativa-
mente a todos os elementos referenciados.
Uma vez carregado o sistema de informação 
com os dados levantados, é possível ter acesso 
a todo o tipo de informação da rede rodovi-
ária, à distância de um clique, em backoffice, 
sem que seja necessário fazer deslocações ao 
terreno.

Em suma, um sistema de informação e mo-
nitorização permite gerir com qualidade a 
rede viária durante a fase de exploração, pos-
sibilita diminuir os custos de exploração e 
manutenção e, ainda, manter a segurança de 
pessoas e bens, uma vez que ao centralizar 
e georreferenciar toda a informação, melhora 
e apoia a tomada de decisão por parte da 
entidade gestora.

o Questão 2
Cadastrados = 15.370 Km

o Questão 3
Não houve articulação com o cadastro ofi-
cial.
O objectivo principal do SINErGIC é esta-
belecer a Informação Predial Única, de modo 
a assegurar a identificação unívoca dos pré-
dios, urbanos e rústicos, mediante a utilização 
de um número único de identificação do pré-
dio comum a toda a administração pública.
O conhecimento dos limites e da titulari-
dade da propriedade é imprescindível para 
as actividades de planeamento, gestão e apoio 
à decisão sobre a ocupação e uso do territó-
rio, para a regulação da repartição das mais-
valias fundiárias e para a gestão, controlo e 
desenvolvimento dos recursos naturais das 
obras públicas. 
O cadastro, enquanto conjunto de dados ca-
racterizador e identificador dos prédios de 
uma determinada região, constitui uma ferra-
menta indispensável para as políticas de orde-
namento do território e de obras públicas.

EP – Estradas de Portugal

o Questão 1
A Generg solicitou ao consórcio Estereofoto/
Gismédia uma aplicação específica para a 
gestão de contratos de utilização de terrenos 
para a implementação dos seus parques eó-
licos.
Esta aplicação viabiliza, com base num siste- 
ma de informação geográfica, a gestão de con-
tratos, identificando por parcela, proprietário(s), 

equipamentos instalados, informações jurídi-
cas e informação necessária à gestão de te-
souraria.

o Questão 2
O sistema desenvolvido cobre a totalidade 
das estruturas relacionados com o portefó-
lio eólico da empresa, abrangendo uma área 
superior a 1.500 ha.
Para a sua criação, foi necessário proceder à 

Grupo GENERG
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identificação no sítio das delimitações das 
parcelas, tarefa desenvolvida por meios pró-
prios e não quantificada. O sistema come-
çou a ser montado com uma entidade ligada 
à universidade, tendo permitido a criação de 
uma primeira aplicação informática, que veio 
a ser abandonada. Os primeiros cadastros 
começaram a ser elaborados pela Generg em 
2001, a aplicação durou cerca de 16 meses 
a implementar, ensaiar e auditar.

o Questão 3
Foi reduzida a articulação com cadastro ofi-
cial, em alguns locais inexistente. O cadas-
tro foi utilizado sobretudo para identificação 
de confinantes. Um cadastro actualizado e 
suportado em SIG, como é o caso do pro-
jecto SINErGIC, teria sido imprescindível 
na fase de inventariação de terrenos e teria 
simplificado substancialmente a aplicação 
criada para a gestão de cadastro.

o Questão 1
Pode caracterizar-se como sendo um “cadas-
tro simplificado”. A cartografia utilizada é 
constituída por uma cobertura de ortofoto-
mapas digitais, produzidos à escala de 1/5 
000, com resolução de 0,5 metros e com 
um EMQ de 2,5 metros no terreno. A sua 
actualização ocorre de 5 em 5 anos, sendo a 
última de 2005/2006

É um sistema aberto e dinâmico e tem como 
principal objectivo a atribuição de um único 
número a cada elemento da exploração agrí-
cola, de modo a permitir a referenciação ge-
ográfica das explorações agrícolas de forma 
unificada e coerente.
Destina-se essencialmente aos agricultores 
que queiram candidatar-se às ajudas comu-
nitárias e nacionais. Tem como finalidade 
apoiar os agricultores na correcta formula-
ção dos seus pedidos de ajuda e constituir 
um instrumento eficaz nas acções de con-

trolo (tradicional e teledetecção) definidas 
regulamentarmente como garante da cor-
recta atribuição das ajudas comunitárias.

o Questão 2
Abrange 5, 5 milhões de hectares identifica-
dos por cerca de 450 mil requerentes. A sua 
implementação ocorreu no período de Julho 
de 1995 a finais de 1996. O investimento ini-

cial foi de 2, 5 milhões de contos e foi co-fi-
nanciado a 100% pela Comissão Europeia.
Sendo um sistema aberto e dinâmico, desde 
essa data até ao momento ocorreu um grande 
incremento de informação, nomeadamente 
em 1999 com a implementação do cadastro 
olivícola, que mais não foi do que uma ex-
tensão do sistema já existente.

o Questão 3
O IFAP colaborou no planeamento do SI-
NErGIC, como participante activo no grupo 

de trabalho que definiu as zonas prioritárias 
de actuação do projecto.
Os pontos de contacto que podiam influir na 
actividade do IFAP são: identificação do pro-
prietário, delimitação de prédios de forma 
gráfica e valor legal para a área do prédio. O 
IFAP faz recolha de dados em ambiente SIG 
há mais de 10 anos, sendo que há 5 faz essa 
recolha on-line. Abrange um grande número 
de beneficiários e cobre uma grande parte do 
território. Os dados são recolhidos em vários 
pontos do país (37 salas de atendimento no 
continente), e a partir de 2008 a consulta do 
parcelário passou a ser feita pelo agricultor 
em ambiente Web, admitindo-se a apresen-
tação pelo agricultor de propostas de altera-
ção. Neste contexto, a partilha de informação 
entre entidades por via de map services, ac-
tualmente possível, poderia responder às ne-
cessidades de consulta de cadastro no iSIP, 
deixando de haver recolha duplicada de dados, 
com consequentes desperdícios, uma vez que 
a localização é declarativa, sem valor legal. Por 
outro lado, existiria a possibilidade de melho-
rar a precisão posicional dos dados recolhidos 
no iSIP, bem como a possibilidade de desma-
terialização dos projectos, ao ter acesso a dados 
oficiais por via directa, resultando numa me-
lhoria na eficácia do controlo.
No entanto, há pouca experiência na parti-
lha deste volume de dados com outras insti-
tuições, nomeadamente instituições fora do 
Ministério da Agricultura. Não usando os 
dados do IFAP no processo produtivo da de-
limitação do cadastro, a integração posterior 
poderá ser complicada e acarretar custos. Ao 
ceder os dados para produção do cadastro, 
há necessidade de garantir a privacidade dos 
dados pessoais, e ao depender de dados de 
terceiros para operações do IFAP, pode criar-
se uma situação de vulnerabilidade.

IFADAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas
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o Questão 1
Em primeiro lugar, o cadastro predial dos 
terrenos sobrepassados por Linhas Eléctri-
cas da Rede Nacional de Transporte de Elec-
tricidade (RNT) da qual a REN - Rede Eléc-
trica Nacional, S.A. é concessionária, é uma 
das peças legalmente exigidas para o licen-
ciamento deste tipo de infra-estruturas. Des-
tina-se a identificar todas as propriedades e 
respectivos proprietários afectados com o 
seu estabelecimento, de forma a que se pos-
sam constituir as respectivas servidões ad-
ministrativas.
Em segundo lugar, é uma peça essencial para 
a fase de contactos com os proprietários afec-
tados e para a determinação dos valores de 
indemnização a pagar pela REN aos proprie-
tários de prédios onde sejam causados pre-
juízos.
Por último, é uma peça essencial para a fase 
de manutenção das servidões estabelecidas 
(já na fase de exploração), nomeadamente 
naqueles locais onde por norma se exige uma 
maior atenção por parte dos serviços da REN, 
ou seja, as áreas florestais.
Para cumprir estas 3 funcionalidades princi-
pais, o cadastro predial associado às linhas 
da RNT, possui a identificação das proprie-
dades existentes ao longo do seu traçado, 
numa faixa com 45 a 60 metros de largura; 

a sua subdivisão em parcelas de acordo com 
o uso do solo; todo o meio físico existente 
naquela faixa; e ainda a localização das es-
truturas das próprias linhas, os postes.
As linhas que actualmente fazem parte da 
RNT começaram a ser construídas na dé-
cada de 50 do século passado, pelo que exis-
tem múltiplos formatos de cadastro, estando 
o mais recente (desde 2002) inserido num 
sistema de informação geográfica.

o Questão 2
No final de 2008, a RNT tinha em operação 
1.589 quilómetros de linhas de 400 kV, 3.257 
quilómetros de linhas de 220 kV e 2.667 qui-
lómetros de linhas de 150 kV, totalizando 
7.513 quilómetros de linhas eléctricas de trans-
porte.

A rede de transporte de electricidade de-
senvolve-se, no que respeita às linhas de 400 
kV, no sentido Norte-Sul junto à costa, desde 
o centro electroprodutor de Alto Lindoso a 
Norte, até Portimão, a Sul; e também no 
sentido Oeste-Leste, estabelecendo as inter-
ligações com a rede espanhola.
As linhas de 220 kV desenvolvem-se funda-
mentalmente entre Lisboa e Porto, e, na dia-
gonal, entre Coimbra e Miranda do Douro 
e ao longo do rio Douro e na Beira Interior. 
A rede de transporte de electricidade é ainda 

complementada por um 
conjunto de linhas de 150 
kV, o primeiro nível (iní-
cio dos anos 50) de ten-
são da RNT.

Como o cadastro é uma 
exigência legal desde o iní-
cio da construção desta 
infra-estrutura, a taxa de 
cobertura em relação à in-
fra-estrutura é de 100%. 
Contudo, e como parte 
da infra-estrutura data da 
década de 50 do século 
XX, o cadastro que a REN 
possui é composto por di-
versas realidades.
Relativamente ao investi-
mento total nesta área, é 
um pouco difícil definir 
dada a antiguidade da in-
fra-estrutura e até pelo 

facto do mesmo ter sido feito com recurso 
a meios internos até há cerca de 15 anos. 
Desde então, a REN tem vindo, de uma 
forma gradual, a recorrer a prestadores de 
serviços desta área, sendo actualmente asse-
gurados por meios internos apenas peque-
nos trabalhos, nomeadamente de actualiza-
ção da informação existente.
Apesar disso, podemos afirmar que os cus-
tos actuais variam entre os 350 Euros/km e 
os 200 Euros/km (cerca de 0,5 ha), em fun-
ção das quantidades adjudicadas, da existên-
cia ou não de cadastro oficial e ainda da zona 
do país em que se estiver a trabalhar (devido 
à dimensão média da propriedade).
A REN tem necessidade de investir constan-
temente na actualização e na expansão da 
cobertura e melhoria da qualidade da RNT. 
Actualmente, os principais catalisadores dos 
planos de actualização e expansão são:
  Aumentar a fiabilidade e a capacidade de 
transporte em resposta às novas exigências 
do consumo de electricidade;

  Necessidade de ligações a novos centros 
electroprodutores clássicos e em regime 
especial;

  Aumentar a capacidade de interligação com 
Espanha.

A REN continuará a fazer diversos investi-
mentos nesta área, não só devido à contínua 
expansão da sua rede, como também está a 
aproveitar as obras de grande conservação 
de linhas existentes para actualizar o cadas-
tro existente e passá-lo a formato digital.

o Questão 3
Sempre que existe cadastro oficial, o mesmo 
é aproveitado para a elaboração da “versão 
zero”, dado que depois todas as estremas, 
nomeadamente as dos terrenos onde se pers-
pective a existência de prejuízos, são valida-
das pelos respectivos proprietários.
Actualmente, o sistema de informação geo-
gráfica da REN está em reformulação de 
forma a poder haver uma articulação com 
outros meios existentes, como seja o Google 
Earth e outros programas similares.
A REN entende que todos os projectos que 
tenham como objectivo a partilha de infor-
mação sobre o território são de extrema rele-
vância, e por isso já há alguns anos que dispo-
nibiliza no seu site, em formato digital, o eixo 
georeferenciado das suas infra-estruturas.

REN – Rede Eléctrica Nacional
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o Questão 1
Caracterização e finalidades
O cadastro geométrico realizado pela con-
cessionária de exploração do gasoduto de gás 
natural caracteriza-se por ser um cadastro 
parcial no que respeita à identificação de 
cada um dos prédios onerados pelas servi-
dões administrativas constituídas. De facto, 
não cuida da delimitação total do prédio one-
rado, mas tem como principal função a de-
limitação da parcela de terreno que em cada 
prédio é onerada pela servidão, nos termos 
a que adiante faremos menção. Tal facto não 
excluiu a necessidade de se proceder ao le-
vantamento topográfico dos prédios desta 
forma onerados, de modo a definir as áreas 
das parcelas de servidão, levantamento esse 
que permite localizar pelo menos em duas 
coordenadas cada um desses prédios.

Conteúdos do sistema de informação
Informação gráfica – Alinhamento do gaso-
duto com identificação da faixa de servidão, 
10 metros para cada lado do eixo longitudi-
nal da conduta. A faixa de servidão é seg-
mentada pelos limites dos prédios que in-
tersecta, dando origem ao parcelário identi-
ficado por numeração sequencial em cada 
concelho. Toda a informação gráfica está de-
senvolvida em base georeferenciada e pode 
ser visualizada sobre Cartas Militares do 
IGeoE, sobre cartografia e/ou sobre Orto-
fotomapas da própria Concessionária.
Informação alfanumérica – identificação par-
celar (numeração sequencial por concelho 
que possibilita a interligação com a informa-
ção gráfica), identificação matricial e predial, 
identificação dos titulares e outros interes-
sados, área de servidão, toda a informação 
relativa à tramitação do processo de consti-
tuição de servidão e de indemnização.

Por se tratar de uma infra-estrutura linear, 
com uma faixa de protecção de 20 metros 
de largura, o levantamento cadastral não vai 
além dos 40 metros de largura. Este levanta-
mento cadastral é normalmente executado 
por empresas especializadas, que recorrem a 
todos os meios disponíveis para, numa pri-
meira fase, delimitar e identificar correcta-
mente os prédios abrangidos, bem como iden-
tificar todos os seus titulares, sendo, subse-
quentemente, efectuado o registo predial da 

servidão. De realçar que a metodologia de-
senvolvida é idêntica à adoptada pelo projecto 
SINErGIC, embora se restrinja às necessida-
des da infra-estrutura. O cadastro assim ob-
tido é sobreponível ao cadastro oficial, nos 
concelhos abrangidos pelo mesmo.

o Questão 2
O cadastro cobre a totalidade da infra-estru-
tura da REN-Gasodutos, uma vez que o res-
pectivo levantamento tem vindo a ser efec-
tuado desde 1994 para cada novo projecto 
da Rede Nacional de Transporte de Gás Na-
tural, totalizando presentemente mais de 
16.000 parcelas correspondentes a outros tan-
tos prédios, distribuídos ao longo de cerca de 
1.250 km. Para visualização da Rede Nacio-
nal de Transporte de Gás Natural, poderá ser 
consultada a página da Internet com o se-
guinte endereço: www.ren.pt/vPT/Gas/Trans-
porte/Pages/gas-natural_transporte.aspx

o Questão 3
Articulação do Cadastro da REN
com o Cadastro Oficial
A articulação do cadastro da REN com o Ca-
dastro Oficial, nas zonas em que o mesmo se 
encontra em vigor, mereceu a total concor-
dância na localização dos prédios. Ou seja, foi 
com base no Cadastro Oficial, mau grado todas 
as suas deficiências, principalmente no que 
respeita à sua desactualização, que foi feita a 
identificação de todos os prédios onerados.
Foi com base na sobreposição de plantas que 
se identificou a esmagadora maioria dos pré-
dios, utilizando-se para o efeito e sempre que 
necessário a redução ou aumento de escalas 
nas plantas elaboradas pela concessionária.

Importância do estabelecimento
do Cadastro Predial oficial
No caso dos gasodutos de alta pressão que 
integram a Rede Nacional de Transporte de 
Gás Natural, o cadastro predial oficial é es-
sencial para a correcta identificação dos pré-
dios sujeitos a servidão administrativa de gás 

natural, bem como dos respectivos titulares 
e outros interessados com quem se deverá 
estabelecer um relacionamento durante a 
vida útil da infra-estrutura.
Além do contacto inicial durante a fase de im-
plantação da infra-estrutura, é essencial man-
ter a identificação actualizada de titulares e 
outros interessados durante a fase de explo-
ração, nomeadamente para viabilização de 
operações de manutenção, ampliação, vigilân-
cia, conservação e reparação dos gasodutos. 
Por outro lado, em caso de intervenções dos 
próprios titulares no prédio e/ou outras enti-
dades terceiras, nomeadamente obras públi-
cas, outras infra-estruturas, operações de cons-
trução, desenvolvimento de actividades silví-
colas, processos de loteamento ou de desane-
xação de prédios, há a necessidade de resposta 
atempada e rigorosa com base na informação 
cadastral detida pela Concessionária.
O estabelecimento do Cadastro Oficial atra-
vés do projecto em curso é ainda essencial 
para o desenvolvimento da rede de gás na-
tural, sobretudo quando suportado num sis-
tema de informação geográfica, na medida 
em que tornará mais simples, célere e eco-
nómica uma tarefa que até agora tem sido 
executada em função das necessidades de 
cada novo projecto. Permitirá igualmente 
garantir a fiabilidade da informação, a qual, 
em alguns casos, nomeadamente em zonas 
rurais desertificadas, se tem revelado como 
a maior dificuldade em todo o processo.
Aproveitamos para salientar que, mesmo em 
zonas com existência de Cadastro Oficial, 
tem-se verificado alguma desactualização das 
secções cadastrais, situação fomentada pela 
dificuldade sentida na criação de novos pré-
dios. Com o desenvolvimento do cadastro 
suportado num sistema de informação geo-
gráfico, a actualização será permanente e fi-
cará automaticamente disponível.
A harmonização com a Conservatória do Re-
gisto Predial e com o Serviço de Finanças é 
também relevante para o processo, visto que 
dela dependerá a correcta identificação pre-
dial para efeitos de registo da servidão e eli-
minará os principais obstáculos que têm sur-
gido na realização do registo predial das ser-
vidões de gás natural dada a actual desconfor-
midade, em inúmeros casos, dos elementos 
constantes da matriz predial e na descrição 
registral dos prédios para além dos limites le-
gais admissíveis.  Q

REN Gasodutos



É geralmente aceite que o apreciável de-
senvolvimento da agrimensura entre os 
antigos egípcios está directamente rela-

cionado com a necessidade de repor os mar-
cos fundiários após cada grande cheia do 
Nilo. Ou seja, reordenar o território margi-
nal ao rio em moldes que permitissem reto-
mar o seu aproveitamento agrícola pelos pro-
prietários.
Para ordenar o território é necessário co-
nhecê-lo. Esta verdade básica abrange a di-
versidade dos factores, naturais e humanos, 
que determinam ou condicionam a transfor-
mação do território. A geometria fundiária 
e a titularidade do solo (os componentes es-
senciais de um moderno cadastro com valor 
jurídico) são dois desses factores. E encon-
tram-se inegavelmente no grupo dos mais 
importantes.
De facto, o território não se transforma e de-
senvolve por força dos planos de ordenamento. 
O território transforma-se e desenvolve-se 
por força das acções concretas que são reali-
zadas pelos vários titulares ou representantes 
legítimos dos interesses que nele se expri-
mem. Os titulares do direito de propriedade 
do solo, como é compreensível, encontram- 
-se na linha da frente desse grupo.
Para percebermos a dinâmica potencial de 
um território para o desenvolvimento é es-
sencial conhecer a estrutura fundiária e a ti-
tularidade do solo.
Uma estrutura fundiária muito dividida sig-
nifica muitos prédios, que eventualmente 
será necessário reorganizar para que possam 
adaptar-se bem aos novos usos do solo pre-
vistos no plano de ordenamento e às solu-
ções espaciais que lhes estão associadas. Isto 
implica procedimentos técnico-administra-
tivos e tempo. Significa também constran-

gimentos à própria concepção do plano, se 
quisermos evitar a multiplicação de prédios 
imperfeitos ou das aquisições/expropriações 
resultantes da sobreposição da geometria do 
plano à geometria fundiária.
Uma estrutura fundiária muito dividida pode 
ou não significar muitos proprietários. É por 
isso que, para ter um cadastro útil, não basta 
a geometria dos prédios, é fundamental as-
sociar-lhe a respectiva titularidade. Antes 
mesmo de saber quem são os interlocutores 
do plano de ordenamento, é essencial per-
ceber como são: um número elevado de pe-
quenos proprietários ou apenas grandes pro-
prietários, pessoas singulares ou colectivas, 
de que tipo (banca, indústria), etc..
Muitos proprietários num contexto de ela-
boração e/ou execução de um plano de or-
denamento do território significa, desde logo, 
uma exigência acrescida de concertação de 
interesses e de distribuição de encargos e 
benefícios, portanto mais tempo e maior in-
certeza. Nem todos os proprietários estão 
presentes, nem todos os proprietários têm 
condições para serem promotores das solu-
ções previstas no plano para o seu terreno, 
nem todos os proprietários estão disponíveis 
para alienar o seu direito de propriedade caso 
não tenham condições para serem promo-
tores, nem todos os proprietários estão nas 
mesmas condições para compreenderem 
(primeiro) e concretizarem (depois) as so-
luções do plano.
Mas não é apenas no contexto da elabora-
ção e execução de planos de ordenamento 
que estas questões se colocam de forma sig-
nificativa. O território transforma-se e or-
dena-se/desordena-se também através da 
realização dos equipamentos e das grandes 
infra-estruturas territoriais (auto-estradas, 

caminhos de ferro, portos, aeroportos, bar-
ragens, sistemas de energia, sistemas técni-
cos de valorização agro-florestal, etc.).
Na melhor das hipóteses (num país em que 
as políticas sectoriais com impacte territo-
rial mais significativo sejam expressas em 
planos sectoriais e a sua dimensão espacial 
traduzida de forma coordenada nos planos 
regionais e municipais), o que sabemos des-
ses grandes equipamentos e infra-estruturas 
territoriais, até eles passarem à fase de con-
cretização no terreno, são traçados de prin-
cípio e localizações aproximadas. Quando se 
passa à fase de obra e consequente implan-
tação no terreno, é incontornável conhecer 
a estrutura fundiária e os titulares, para pro-
ceder às aquisições ou expropriações do solo 
necessário.
A existência de um cadastro predial faz toda 
a diferença. Na fase de planeamento das in-
fra-estruturas, para que os traçados e locali-
zações, mesmo indicativas, sejam desde logo 
ajustadas à realidade, não se criando expec-
tativas ou inquietações desnecessárias nas 
pessoas nem se concebendo soluções técni-
cas de princípio que depois têm de ser pro-
fundamente revistas. Na fase de execução, 
para evitar os encargos (pouco rentáveis para 
a economia nacional) e os tempos associa-
dos à execução de levantamentos cadastrais 
pontuais e desinseridos do sistema de cadas-
tro oficial.
O mesmo se passa nas restantes frentes de 
actuação relacionadas com a gestão territo-
rial. No caso português, a delimitação e ges-
tão das reservas territoriais (REN, RAN, Rede 
Natura 2000), das servidões administrativas 
e das restrições de utilidade pública, para 
referir as mais importantes.
No âmbito do ordenamento do território, a 
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informação cadastral tem dois níveis de lei-
tura:
  Um nível que chamaremos de estrutural e 
estratégico, associado às decisões de desen-
volvimento territorial, que se concretizam 
em Portugal através da tipologia de planos 
com o mesmo nome. Neste nível interessa 
perceber as grandes linhas da organização 
fundiária do território e as grandes catego-
rias em que se podem classificar os seus ti-
tulares. Trata-se de analisar dados agregados 
de base cadastral (dimensão média da pro-
priedade, percentagem de proprietários que 
são pessoas singulares, etc.), para perceber 
ou inferir lógicas de actuação e tendências 
de evolução susceptíveis de influenciar a 
concepção das políticas territoriais;

  Um nível que chamaremos operacional, 
associado à elaboração e execução dos pla-
nos de ordenamento vinculativos dos par-
ticulares: planos municipais de ordenamento 
do território (PMOT) e planos especiais 
(PEOT), no caso português. Neste nível 
trata-se já de lidar com prédios concretos, 
com as suas estremas conhecidas, e com 
proprietários identificáveis.

É sobretudo no nível operacional que os be-
nefícios da existência de cadastro predial se 
revelam na sua plenitude. Se atentarmos nas 
regras da boa técnica de ordenamento do 
território estabelecidas na Europa e no mundo 
de cultura ocidental desde há décadas, não 
é compreensível como podemos gerir o ter-
ritório e elaborar PMOT de forma compe-
tente e responsável sem a existência dessa 
informação de base. O facto é que o temos 
vindo a fazer, sem nunca avaliarmos bem os 
graves inconvenientes pessoais e colectivos 
e os significativos prejuízos financeiros e eco-
nómicos que daí advêm.
A existência de um cadastro predial moderno 
(leia-se: consistente com a realidade, dotado 
de valor jurídico, suportado em soluções tec-

nológicas actuais que assegurem uma ampla 
acessibilidade e a interoperabilidade com ou-
tros sistemas de informação públicos) é uma 
mais-valia económica e social para o País. O 
cadastro predial é hoje muito mais do que 
um instrumento da Administração. Tornou- 
-se, onde existe, um instrumento imprescin-
dível à segurança jurídica dos cidadãos e ao 
desenvolvimento das actividades económicas 

pelas empresas. No lapso de um século e 
meio passou de instrumento para cobrar im-
postos a serviço público estruturante. A ges-
tão do processo de transformação fundiária 
é crucial para o ordenamento do território. 
A eficácia e a eficiência do sistema de gestão 
territorial assentam num bom conhecimento 
da estrutura fundiária e da propriedade do 
solo. Sem isso, os planos de ordenamento 
correm um elevado risco de serem retóricos 
ou desajustados e caros ou mesmo impossí-
veis de cumprir no terreno.
O Projecto SINErGIC, aprovado pelo Go-
verno e actualmente em fase de estrutura-
ção, traz consigo uma nova oportunidade 
para deixarmos de ser um dos dois únicos 
países europeus (UE-15) que não dispõem 

deste instrumento fundamental de conhe-
cimento do território nacional. É muito im-
portante que o saibamos cumprir, interrom-
pendo assim mais de 150 anos de investi-
mentos públicos falhados, divergentes ou 
incompletos, neste domínio estratégico para 
o desenvolvimento do País.

* dirgeral@dgotdu.pt
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O despovoamento do interior, o abandono 
do território agrícola e florestal e a au-
sência de cadastro constituem uma trama 

problemática que carece de uma resposta 
abrangente, visando quebrar o status quo que 
impede o desenvolvimento do sector agro- 
-florestal português.
Enquanto não se responder a questões tais 
como quantos prédios rústicos constituem 
a realidade fundiária portuguesa, qual a sua 
dimensão e localização, e a quem perten-
cem, é provável que muitas das medidas de 
política florestal que vão sendo desenvolvi-
das se tornem inconsequentes.

NO DECORRER DO SÉCULO XX

Em Portugal, o principal esforço de execu-
ção cadastral ocorreu entre as décadas de 30 
a 90 do século XX, tendo sido neste perío - 
do que se desenvolveu o cadastro geomé-
trico da propriedade rústica (CGPR) em 

132 concelhos, localizados essencialmente a 
Sul do Tejo.
Se a área territorial abrangida pelo esforço 
cadastral atrás referido é significativa (53% 
da área do país), do ponto de vista de frac-
cionamento da propriedade, esta área tem 
menor importância, uma vez que incide sobre 
a região de Portugal onde a dimensão média 
das propriedades é maior. Resumindo, abrange 
cerca de 1,9 milhões de prédios rústicos cor-
respondendo a uma previsão de 12% do total 
nacional.
Ora, se do ponto de vista da caracterização 
dos espaços florestais, o CGPR (desenvol-
vido para efeitos tributários) detém infor-
mação relevante, este não se concretizou, no 
entanto, para a fracção do território onde 
existe a maioria dos prédios rústicos e onde 
a sua dimensão média é menor: o Norte e o 
Centro de Portugal. Acresce que o CGPR 
produzido se tornou progressivamente ana-
crónico por via da sua desactualização.

Fruto da necessidade de dar um novo im-
pulso ao cadastro em Portugal, surge o con-
ceito de “cadastro predial” na década de 90, 
através da publicação do Decreto-Lei (DL) 
172/95.
A redefinição da produção cadastral não per-
mitiu, no entanto, a resolução dos problemas 
do país nesta matéria. Durante 10 anos deu- 
-se início aos trabalhos de execução do cadas-
tro predial (já numa perspectiva de prédios 
rústicos e urbanos) em apenas 5 concelhos 
(Mira, Ílhavo, Vagos, Santa Maria da Feira e 
Tavira), os quais não foram ainda concluídos.

2006
SISTEMA NACIONAL DE EXPLORAÇÃO
E GESTÃO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL
(SiNErGIC)

É já no decorrer da presente década que a 
administração pública florestal dá os primei-
ros passos neste assunto, em resultado da 
publicação, no início de 2003, do Plano de 
Acção para o Sector Florestal. Este incluía 
uma linha de acção para a resolução do pro-
blema “Ausência de cadastro florestal para 
o território nacional”. 
Ainda em 2003, a questão relativa à ausên-
cia de cadastro para a grande parte do terri-
tório florestal ganha outro enquadramento 
legal, decorrente da publicação da Resolução 
do Conselho de Ministros (RCM) 215-R/2003 
(Reforma Estrutural do Sector Florestal), a 
qual clarifica que a resposta ao problema deve 
ter abrangência nacional, através da criação 
de um “Cadastro Simplificado”.
Com a publicação do DL 127/2005 (que 
define, nomeadamente, o regime de criação 
de Zonas de Intervenção Florestal, ZIF), a 
questão em apreço ganha novo impulso, ao 
estabelecer-se a obrigatoriedade da existên-
cia de “cadastro predial, geométrico ou sim-
plificado dos prédios abrangidos ou […] in-
ventário da estrutura da propriedade na es-
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RESUMO
Este artigo faz uma breve análise da evolução do cadastro em Portugal, centrando-se nos 
desenvolvimentos ocorridos nos últimos anos. Analisa-se o Sistema Nacional de Exploração
e Gestão de Informação Cadastral e os benefícios que este pode trazer para o sector florestal.
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cala adequada à sua identificação” para a 
constituição de uma ZIF.
No decorrer do ano de 2006, é publicada a 
RCM 45/2006, estabelecendo as linhas orien-
tadoras do SiNErGIC. Este tomou forma 
através do DL 224/2007, evoluindo o con-
ceito cadastral no sentido da criação de uma 
informação predial única, assente num sis-
tema partilhado de informação territorial 
que garanta uma gestão adequada dos con-
teúdos cadastrais. Uma vez que a conserva-
ção cadastral já tinha sido um dos problemas 
detectados na aplicação do DL 172/95, o 
SiNErGIC é gizado visando assegurar a per-
manente actualização desta informação. 
Prevê-se ainda o acesso à informação pelos 
cidadãos e pelas empresas, nomeadamente 
por via electrónica.
Um aspecto relevante do SiNErGIC é a ga-
rantia de harmonização dos diferentes con-
juntos de dados cadastrais, baseada na iden-
tificação dos prédios através da utilização de 
um número único de identificação, comum 
a toda a Administração Pública.
Acima de tudo, estamos perante um novo 
paradigma tecnológico que se espera vir a 
ter repercussão positiva na conservação de 
informação cadastral e na produção de nova 
informação.
Do ponto de vista florestal, passaram a con-
sagrar-se aspectos relevantes:
  as áreas classificadas como baldios passam 
a ser abrangidas no sistema cadastral a de-
senvolver pelo SiNErGIC, decisão que as-

sume a relevância territorial destas áreas 
no contexto nacional1;

  na fase de trabalho de campo das opera-
ções de cadastro será possível, às entidades 
a quem sejam adjudicados esses trabalhos, 
enquadrarem o apoio de entidades diver-
sas a quem reconheçam conhecimento pri-
vilegiado do território, como por exemplo 
organizações de produtores florestais.

O SiNErGIC, enquanto sistema cadastral 
inovador, irá certamente permitir o reconhe-
cimento da mais-valia que representa a ne-
cessidade de ligação entre a elaboração de 
cadastro e as entidades implantadas no ter-
ritório.

O FUTURO

Em matéria de elaboração de cadastro, o de-
safio que Portugal enfrenta é grande e a ne-
cessidade desta informação é urgente. Para 
além da actualização da informação cadastral 
já existente, falta realizar o cadastro de uma 
área aproximada de 4 milhões de hectares, 
envolvendo provavelmente um número su-
perior a 10 milhões de prédios rústicos.
A dinâmica que se tem vindo a incutir no 
desenvolvimento do território de vocação 
florestal é cada vez mais relevante, criando 
expectativas que não podem ser goradas pela 
incapacidade de disponibilização de infor-
mação cadastral.
No que diz respeito à gestão florestal, o ter-
ritório nacional encontra-se em processo de 

alteração. As políticas estabelecidas vão no 
sentido da “condominialização” da gestão 
florestal, a que a recente aprovação do DL 
15/2009 de 14 de Janeiro (que reformula o 
regime de criação de ZIF) vem dar novo im-
pulso.
No final de Outubro passado, a área abran-
gida por ZIF (constituídas ou em constitui-
ção) era de cerca de 750 000 hectares, abran-
gendo 172 zonas espalhadas pelo país. Es-
pera-se agora que ocorra um acentuado in-
cremento no processo de constituição destas 
zonas. As prioridades de elaboração de ca-
dastro em Portugal devem ir, assim, de en-
contro a esta dinâmica.
A elaboração de cadastro vai continuar, no 
entanto, a ser uma operação dispendiosa. 
Desta forma, agora que se produziu um novo 
enquadramento técnico-legal para o cadas-
tro, torna-se imperioso um planeamento fi-
nanceiro para a sua concretização, bem como 
encontrar fontes de financiamento aplicá-
veis, tendo em vista um horizonte temporal 
alargado. É vital reconhecer que se torna ir-
relevante produzir enquadramentos legais 
inovadores se depois não for garantida uma 
sustentabilidade financeira do processo.
Apesar deste Sistema implicar o investimento 
de montantes consideráveis, será errado olhar 
para a elaboração de cadastro como um sor-
vedouro de recursos financeiros nacionais e/
ou comunitários. A experiência de outros 
países mostra que os investimentos efectua-
dos na produção de informação cadastral são 
geradores, em períodos de tempo curtos, de 
receitas avultadas, através de pagamentos de 
taxas e impostos sobre o património. É a so-
ciedade, na sua globalidade, que lucra com 
a elaboração do cadastro, uma vez que este 
também contribui para a regulação do mer-
cado imobiliário. Em particular, na perspec-
tiva do sector florestal, este é fundamental 
para incrementar a produção de riqueza deste 
sector primário da economia nacional.
A elaboração de cadastro é, assim, um in-
vestimento que a floresta portuguesa não 
pode ver adiado sine die.

* morsilva_5@hotmail.com
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1  Embora não existam dados definitivos sobre esta matéria, considero verosímil a existência de pelo menos 600 000 hectares de 
baldios em Portugal continental, essencialmente de natureza florestal.

Q  Teixeira, A. – “Ponto de situação das Zonas de Intervenção Flo-
restal”. Comunicação apresentada em Viseu, no âmbito da Se-
mana Europeia da Floresta, 25 de Outubro de 2008.
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O que se passa com o cadastro nos outros 
países da Europa?”. A pergunta é recor-
rente e sistémica. A resposta, ao contrá-

rio do esperado, não é simples nem tão pouco 
directa. De facto, trata-se de uma questão 
complexa de resposta não imediata.
O cadastro predial, universalmente reconhe-
cido como uma necessidade de qualquer so-
ciedade organizada, assume distintas formas, 
uma vez que o seu objecto depende essen-
cialmente de factores sociais e económicos 
com complexidades distintas nos diferentes 
Estados-membros da União Europeia (UE). 
O cadastro predial depende directamente da 
forma como o comércio imobiliário se pro-
cessa, do quadro legal que rege a sociedade 
e até dos usos e costumes de um país.
Factores históricos são igualmente relevantes 
para compreender a complexidade do fenó-
meno. O minifúndio acontece normalmente 
nas sociedades pobres e de subsistência, nas 
quais a terra é um bem imprescindível à so-
brevivência. Nestas sociedades, o fracciona-
mento é tradicional e depende, única e ex-
clusivamente, do número de filhos herdei-
ros. Por outro lado, em sociedades mais abas-
tadas, a tradição ditou, durante séculos, a 
passagem dos bens imobiliários em favor do 
“varão”, resultando propriedades maiores e 
por isso mais viáveis. Acresce ainda a esta 
análise a ocorrência da 2.ª Grande Guerra 
Mundial, e a decorrente destruição da pro-
priedade imobiliária, assim como a abolição 
da propriedade privada nos países da ex- 
-União Soviética.
Todos estes factores, assim como os pressu-
postos e princípios das próprias sociedades, 
dificultam as análises comparativas entre os 
vários sistemas cadastrais na UE.
Apesar da multiplicidade de factores diferen-
ciadores, existem pontos em comum aos vá-
rios sistemas cadastrais: a sua origem e a sua 
tendência. Os mapas cadastrais surgem como 
um desígnio de sustentabilidade em grande 
parte dos países da Europa no século XVIII. 
Trata-se de um instrumento de criação de re-
ceitas, incidindo por isso sobre o sector de su-
porte da economia à data, a agricultura, e por-
tanto sobre os prédios rústicos. Quanto ao fu-

turo dos actuais sistemas cadastrais, pelo menos 
no que concerne ao futuro mais ou menos 
imediato, vários trabalhos e análises são claros 
em explicitar as tendências que se observam. 
Neste âmbito, o documento produzido pela 
Fédération Internationale des Géometres (FIG) 
e denominado de “Cadastro 2014”, assume-
se como um estudo estratégico para a imple-
mentação dos futuros sistemas cadastrais, ou 
seja, das futuras infra-estruturas de dados ca-
dastrais. O paradigma mudou! Não só na Eu-
ropa, mas em todo o mundo, o cadastro pre-
dial passa a ser visto como uma infra-estrutura 
de dados espaciais de suporte à decisão, ao 
planeamento e gestão de um qualquer terri-
tório, traduzindo-se num repositório de infor-
mação predial fiável, universal e sustentado, 
que se constitui como um garante da segu-
rança da posse privada. Em suma, o cadastro 
deixa de ser uma ferramenta ao serviço da tri-
butação, passando a constituir-se como um 
instrumento transversal sobre o qual se efec-
tuam análises e explorações relativas ao terri-
tório. No futuro, sendo que para muitos paí-
ses falamos já do presente, o cadastro predial 
constitui-se como uma camada fundamental 
de um sistema de informação territorial, que 
fornece dados relativos a direitos e restrições 
sobre a posse e uso dos bens imóveis e onde 
a informação geo-espacial se encontra ao ser-
viço dos registos prediais.
Outra tendência prende-se com a responsa-
bilidade do sistema e dos seus conteúdos. Se, 

por um lado, os sistemas cadastrais consti-
tuem um dever e uma obrigação do Estado, 
por outro, as organizações privadas passam a 
ter um papel determinante, quer na aquisi-
ção, quer na actualização dos seus conteúdos. 
Não se trata de privatizar esta actividade, 
mas antes de recorrer às mais-valias e diver-
sidade de competências do mercado privado, 
de modo a assegurar tão relevante e absolu-
tamente necessária infra-estrutura.
Por fim, mas não menos importante, uma 
preocupação assoma-se no meio profissional 
desta área: o retorno financeiro. Os sistemas 
cadastrais deparam-se actualmente com o 
desafio da sua viabilidade e sustentabilidade. 
Importa pensar os mecanismos que permi-
tam a sobrevivência sustentada destes siste-
mas e dos seus conteúdos. O futuro dos sis-
temas cadastrais apenas estará assegurado se 
estes possuírem mecanismos de retorno fi-
nanceiro.
O tremendo progresso tecnológico, as alte-
rações sociais, a globalização e o aumento da 
interoperabilidade nas várias áreas de negó-
cio colocam verdadeiros desafios aos siste-
mas cadastrais existentes. No âmbito dos 
mesmos, o grande desígnio na UE, mas não 
só, prende-se com a tentativa de criar meca-
nismos que permitam que os serviços comu-
niquem e se compreendam entre si à custa 
de linguagens partilhadas e objectos reconhe-
cidos por todos. Apesar da óbvia mais-valia 
desta comunicação, num espaço onde vigora 
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uma moeda única e políticas agrícola, de pes-
cas, comercial e de transportes comuns, trata- 
-se de um projecto ousado porque, tal como 
já mencionado, o objecto destes sistemas as-
sume formas muito distintas. Apesar disso, 
parece óbvio para todos que o futuro passará 
pela partilha de dados e informação de forma 
a permitir que todos, cidadãos e empresas, 
conheçam e compreendam a estrutura ca-
dastral de um qualquer território.
Posto isto, voltemos à questão inicial: “O que 
se passa com o cadastro nos outros países da 
Europa?”. A pergunta não é inocente e surge 
como uma tentativa de compreender o es-
tado da arte do cadastro predial em Portugal. 
É igualmente comum ouvir dizer que “Por-
tugal é o único país da UE que não possui ca-
dastro”. Ora, apesar da situação não ser a de-
sejável nem tão pouco responder às necessi-
dades existentes no nosso país, a afirmação 
não corresponde exactamente à realidade e 
o assunto não deve ser interpretado de forma 
descontextualizada. De facto, e de forma sis-

temática, iniciou-se nos anos 30 do século 
XX o projecto do cadastro em Portugal. Du-
rante mais de 50 anos executaram-se os tra-
balhos que conduziram ao denominado Ca-
dastro Geométrico da Propriedade Rústica 
que, apesar de não ter sido alvo de actualiza-
ção sistemática, cobre cerca da metade Sul 
do território continental português e cerca de 
25% das Regiões Autónomas. Estes trabalhos 
foram realizados com recurso a metodologias 
clássicas de recolha de dados em campo e vi-
saram cartografar e classificar o universo das 
propriedades rústicas para efeitos de tributa-
ção. Em meados dos anos 90 do século XX, 
decorrente das alterações já mencionadas, 
operou-se uma transformação do modelo. É 
revista a legislação e iniciam-se os trabalhos 
conducentes ao cadastro predial, ou seja, ini-
ciam-se os trabalhos para a representação es-
pacial das propriedades, rústicas e urbanas, 
que constituirão os conteúdos de uma infra-
estrutura de dados de suporte à gestão terri-
torial. Infelizmente, e apesar do bom propó-

sito deste projecto, a verdade é que o País 
não possui, até à data, uma cobertura cadas-
tral integral, o que deve ser assumido como 
uma insuficiência no que respeita à adminis-
tração do território nacional.
O facto de Portugal não possuir esta cober-
tura, capaz de fazer frente às exigências da 
administração e gestão do território, coloca 
o país em clara desvantagem perante aque-
les que dispõem desta ferramenta, mas, ao 
contrário do comummente aceite, não se 
trata de situação única no interior da UE. 
Países como a Inglaterra e País de Gales, 
Grécia e Roménia, entre outros, vivem rea-
lidades semelhantes à portuguesa. Por outro 
lado, é também possível observar casos de 
sucesso, tais como os sistemas dos Países 
Baixos, da Suécia e de Espanha. De facto, 
estes sistemas respondem, na grande maio-
ria dos casos, se não na totalidade, às exigên-
cias da gestão dos recursos, sendo que, e para 
além de se constituírem como auto-susten-
táveis, são uma clara fonte de receitas para 
o Estado.
As razões subjacentes ao estado da arte do 
cadastro em Portugal são conjunturais e es-
truturais. À pergunta “porque razão não se 
executa cadastro desde os anos 90 do século 
XX?” a resposta é: poucos recursos para fazer 
frente a uma actividade bastante onerosa e 
algum desconhecimento sobre as vantagens 
desta ferramenta. Os principais agentes das 
actividades económicas nacionais não têm, 
ainda, plena consciência da mais-valia de um 
sistema cadastral.
De qualquer forma, e apesar do claro atraso, 
dos constrangimentos financeiros e de re-
cursos humanos na Administração, assim 
como da crise financeira e económica que 
se vive por toda a Europa, urge retomar o 
projecto do cadastro em Portugal. As cir-
cunstâncias, ao contrário do que pode pare-
cer à primeira vista, assumem-se como pro-
motoras deste projecto, a que se denominou 
Sistema Nacional de Exploração e Gestão 
de Informação Cadastral – SiNErGIC. Fac-
tores como o Quadro de Referência Estra-
tégico Nacional, a reforma na Administração 
Pública, as Tecnologias de Informação e Co-
municação e a partilha de experiências entre 
os vários Estados-membros da União Euro-
peia, constituem-se, hoje, como verdadeiras 
oportunidades.

1  croque@igeo.pt;  2  tjacinto@igeo.pt

TEMA DE CAPA

0%  –  25%
25,1%  –  50%
50,1%  –  75%
75,1%  –  99%
99,1%  –  100%

Percentagem de Cadastro
em formato digital

Jurídica
Outra

Definições de Parcela Cadastral



A Comissão Europeia, através da DG En-
vironment e do Eurostat, com o apoio 
do Institute for Environment and Sus-

tainability (IES) do Joint Research Center 
e da Agência Europeia do Ambiente, lançou, 
em 2001, a iniciativa INSPIRE que, depois 
de um longo processo de preparação e dis-
cussão no Conselho e Parlamento Europeus, 
veio a assumir a forma de Directiva INS-
PIRE, entrando em vigor a 15 de Maio de 
2007 (Directiva 2007/2/EC do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 14 de Março de 
2007, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades em 25 de Abril de 2007).
O grande objectivo é estabelecer um enqua-
dramento legal para a criação gradual e har-
monizada de uma infra-estrutura europeia de 
informação geográfica que, inicialmente fo-
cada nas necessidades de informação geográ-
fica para as políticas ambientais, prevê a sua 
expansão gradual para os outros sectores. Esta 
Directiva tem subjacentes alguns princípios 
estruturantes que importa aqui destacar:
  Os dados devem ser recolhidos uma vez e 
actualizados no nível em que tal possa ser 
realizado com maior eficácia;

  A informação geográfica proveniente de 
diferentes fontes deverá poder ser combi-
nada de forma transparente, através da Eu-
ropa, e partilhada por diversos utilizadores 
e aplicações;

  Deve ser possível a partilha de informação 
recolhida a um determinado nível com 
todos os outros níveis, detalhada para aná-
lises detalhadas e geral para objectivos es-
tratégicos;

  A informação geográfica de suporte à ac-
tividade governamental, a todos os níveis, 
deverá ser abundante e disponível sob con-
dições que não restrinjam o seu uso gene-
ralizado;

  A informação geográfica disponível tem 
que ser facilmente identificável, devendo 
ser fácil analisar a sua adequabilidade para 
um determinado uso bem como as respec-
tivas condições de acesso e utilização;

  A informação geográfica deverá tornar-se 
cada vez mais perceptível e fácil de inter-
pretar por se encontrar devidamente do-
cumentada e por poder ser visualizada no 
contexto adequado, seleccionado de forma 
amigável para o utilizador.

A infra-estrutura europeia de informação ge-
ográfica permitirá a disponibilização aos seus 
utilizadores, de serviços integrados de infor-
mação geográfica baseados na existência de 
uma rede distribuída e interoperável de in-
fra-estruturas criadas pelos Estados-mem-
bros que se devem organizar internamente 
de forma análoga.
A Directiva INSPIRE tem agora de ser trans-
posta por cada Estado-membro e também ser 
suportada por um conjunto de regulamentos 
comunitários que têm vindo a ser discutidos 

e aprovados pelo Comité INSPIRE, as desig-
nadas Implementation Rules.
Em termos práticos, há um conjunto de 
eventos e obrigações já calendarizadas desde 
a data de entrada em vigor da Directiva INS-
PIRE e até Novembro de 2019.
Esta datas foram já reajustadas em resultado 
do atraso verificado na aprovação de algu-
mas das Implementation Rules, designada-
mente as que se referem aos Serviços de 
Rede de pesquisa e visualização.

Em termos gerais, são estes os desafios que se 
colocam aos Estados-membros e a Portugal.
No portal do Sistema Nacional de Informa-
ção Geográfica é possível ter acesso a infor-
mação detalhada sobre esta directiva num 
espaço que lhe está inteiramente dedicado 
(http://snig.igeo.pt/inspire).

O SNIG
A infra-estrutura de dados espaciais nacio-
nal, o SNIG (http://snig.igeo.pt/), foi criada 
há 18 anos através do Decreto-Lei n.º 53/90 
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Quadro 1 – Calendário da Directiva INSPIRE
Datas Eventos / Obrigações

2007.05.15 Entrada em vifor da Directiva INSPIRE

2007.08.15 Criação do Comité INSPIRE

2008.05.14 Metadados - Regras de Implementação (RI)

2008.11.15 Serviços de Rede (Pesquisa e Visualização) - RI;  Monitorização e Relatórios - RI

2009.05.15 Transposição da Directiva pelos Estados-membros;  Interoperabilidade de dados e serviços (Anexo I) - RI;
Acesso e Partilha de Dados - RI

2009.10.15 Serviços de Rede (Descarregamento) - RI;  Serviços de Rede (Transformação) - RI

2010.05.15 Metadados (Anexos I e II) - Implementação (I);  1.º Relatório dos Estados-membros (repete-se cada 3 anos)

2010.11.15 Serviços de Rede (Serviços de inovação de serviços de IG) - RI;  Serviços de Rede (Pequisa e
visualização) - I;  Abertura oficial do geoportal INSPIRE

2011.05.15 Serviços de Rede (Descarregamento) - I;  Serviços de Rede (Transformação) - I;
Interoperabilidade de dados e serviços (Dados novos Anexo I) - I

2012.05.15 Interoperabilidade de dados e serviços (Anexos II e III) - RI

2012.11.15 Serviços de Rede (Serviços de inovação de serviços de IG) - I

2013.05.15 Metadados (Anexo III) - I

2014.05.15 Interoperabilidade de dados e serviços (Dados novos Anexos II e III) - I

2016.05.15 Interoperabilidade de dados e serviços (Outros dados Anexo I) - I

2019.05.15 Interoperabilidade de dados e serviços (Anexos II e III) - I



de 13 de Fevereiro, tendo sido a primeira a 
ser desenvolvida na Europa e a primeira a 
ser disponibilizada na Internet, em 1995.
Desde então, e sobretudo já nesta década, 
houve um substancial acréscimo do interesse 
por estas infra-estruturas, reconhecendo-se o 

papel vital que podem desempenhar no apoio 
à formulação, implementação e gestão de po-
líticas e acções de âmbito territorial, quer por 
parte de agentes públicos (nacionais, regio-
nais e locais), quer por parte dos privados.
O SNIG resulta de um esforço nacional (pio-

neiro a nível europeu e mesmo mundial) e 
só poderá permanecer como Sistema Nacio-
nal se houver uma participação activa e em-
penhada de todos, produtores e utilizadores 
de informação geográfica. Compete ao Ins-
tituto Geográfico Português (IGP) a coor-
denação e dinamização do processo, o que, 
importa frisar, não se deve confundir com a 
titularidade sobre os dados e informação dis-
ponibilizada pelo SNIG.
Hoje, o SNIG é uma das primeiras infra-es-
truturas de informação geográfica que possui 
um portal no qual se encontram implemen-
tadas as principais funcionalidades requeri-
das pela Directiva INSPIRE. Com efeito, o 
geoPORTAL do SNIG possui como compo-
nentes básicas:
  Catálogo
  Visualizador
  Aplicações
  Espaço Geocomunidade

Decorre actualmente o processo de transpo-
sição para o quadro jurídico nacional da Di-
rectiva INSPIRE. Tal está a ser efectuado no 
contexto de revisão e actualização do Decreto- 
-Lei que criou o SNIG e de estabelecimento 
do Registo Nacional de Cartografia.
É um processo participado e que conta com 
o envolvimento de uma rede de pontos fo-
cais representativos das instituições públicas 
relacionadas com a informação geográfica 
em Portugal, no sentido de se criar uma in-
fra-estrutura de informação geográfica que 
seja uma componente fundamental para a 
boa governança, para a interacção entre agen-
tes públicos e privados, para o contacto com 
o Cidadão e para uma maior eficiência na 
gestão do nosso território.

* rpj@igeo.pt
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INTRODUÇÃO
A existência de informação cadastral com 
um carácter credível e actualizado sobre os 
prédios é reconhecida, nos nossos dias, como 
um importante instrumento de gestão na 
implementação de políticas de gestão terri-
torial sustentáveis e equilibradas.
O objectivo do projecto Sistema Nacional de 
Exploração e Gestão da Informação Cadas-
tral (SiNErGIC) é a viabilização da existên-
cia de cadastro predial em Portugal enquanto 
conjunto de dados exaustivos, metódico, ca-
racterizador e identificador das propriedades 
existentes no território nacional, permitindo, 
concomitantemente, alargar a produção de 
informação cadastral ao mercado privado e 
criar um identificador único de prédios.
A presente nota corresponde a uma breve 
síntese de alguns elementos relevantes do 
“Estudo e Implementação de uma Análise 
Custo-Benefício ao Sistema Nacional de Ex-
ploração e Gestão de Informação Cadastral 
– SiNErGIC”, desenvolvido pela Augusto 
Mateus & Associados, com a colaboração da 
PWC PriceWaterhouseCoopers para o IGP, 
e que tive a oportunidade de coordenar.

PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS
DA ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO
A análise custo-benefício (ACB) constitui 
uma ferramenta central na avaliação dos be-
nefícios dos projectos numa perspectiva glo-
bal (económica, financeira, ambiental e so-
cial, nomeadamente) de forma a fundamen-
tar objectivamente a respectiva coerência e 
justificação, bem como o respectivo modelo 
de financiamento.
A ACB é especialmente relevante nos gran-
des projectos de investimento público onde 
importa, também, avaliar o respectivo contri-
buto para os objectivos específicos de política 
prosseguidos através da escolha de indicado-
res adequados. Nos projectos financiados com 
base nos instrumentos de programação estru-
tural suportados pelos fundos estruturais eu-

ropeus, importará avaliar especificamente o 
seu contributo para os objectivos da política 
regional da UE, nomeadamente no quadro 
das grandes orientações da política de coesão 
para o período 2007-2013.
As análises custo-benefício são orientadas, 
neste quadro, para a valorização dos custos 
e benefícios associados aos projectos, num 
horizonte temporal ajustado ao respectivo 
ciclo de vida e numa lógica onde os aspec-
tos micro e macro se articulam. Os princi-
pais desafios metodológicos das análises ACB 
situam-se na valorização dos benefícios po-
tenciais, sobretudo quando são mais globais, 
mais imateriais e se produzem ao longo de 
um horizonte temporal mais longo. O en-
volvimento de fundos públicos obriga, ne-
cessariamente, a uma avaliação de impactos 
desenvolvida na perspectiva mais global da 
sociedade.
A grande motivação da análise ACB é, assim, 
a de fornecer um quadro coerente e objec-
tivo para o processo de tomada de decisões 
permitindo, nomeadamente, saber com se-
gurança, se o projecto se justifica e é desejá-
vel, por um lado, e optimizar a sua lógica de 
financiamento evitando quer situações de 
mobilização excessiva ou deficitária de fun-
dos públicos, seja em termos genéricos, seja 
em termos de contribuições específicas as-
sociadas a políticas bem determinadas, quer 
soluções desequilibradas de parceria público-
privada, na sua execução, por outro lado.

O DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE
CUSTO-BENEFÍCIO DO PROJECTO SiNErGIC
A metodologia utilizada no processo de aná-
lise financeira foi a do método de avaliação 
dos fluxos de tesouraria actualizados (discoun-
ted cash flows). A justificação da implemen-
tação desta metodologia prende-se, por um 
lado, com o facto deste ser o melhor modelo 
de análise de pagamentos e recebimentos de 
capital associados à implementação de um 
projecto e, por outro, com o facto dos fluxos 

financeiros (de saída ou entrada de capital) 
serem registados em momentos temporais 
diferentes e posteriores à data da avaliação. 
O período de referência para a análise finan-
ceira situou-se, de acordo com recomenda-
ções da Comissão Europeia, nos 15 anos.
A análise aplicou um método de caracterís-
ticas incrementais, ou seja, o projecto foi ava-
liado com base em diferenças expectáveis, 
ao nível dos custos e dos benefícios, com a 
implementação do projecto SiNErGIC.
A análise financeira do projecto focalizou-se 
na avaliação financeira do investimento, ou 
seja, do capital (público) investido e na exi-
gível sustentabilidade financeira do projecto. 
A análise da rendibilidade financeira foi afe-
rida através do cálculo do rácio de valor ac-
tual líquido financeiro e da taxa interna de 
rendibilidade financeira do investimento, 
cujos valores deverão ser, respectivamente, 
positivo e superior à taxa de actualização.

A análise financeira, não é, no entanto, su-
ficiente, uma vez que nem todos os custos 
e benefícios se traduzem em fluxos de te-
souraria. Os benefícios comportam diversas 
consequências expectáveis que se traduzem 
em diminuição de custos, ou na obtenção 
de ganhos de eficiência/eficácia, ou ganhos 
associados a externalidades positivas. A me-
todologia adoptada implicou o desenvolvi-
mento de uma análise económica visando 
fazer o balanço, no âmbito da economia na-
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cional, entre os custos de oportunidade e os 
benefícios obtidos com a implementação do 
projecto SiNErGIC.

ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS DO SiNErGIC
O processo de identificação e organização 
dos benefícios subjacentes à implementação 
de um projecto com a duração, dimensão, 
importância e transversalidade do SiNEr-
GIC foi sequencial e interactivo. De facto, 
a partir de um conjunto de benefícios iden-
tificados pelo Instituto Geográfico Portu-
guês, organizados por áreas de impacto, foram 
realizadas diversas entrevistas às entidades 
que, directa ou indirectamente, poderão vir 
a beneficiar e a relacionar-se com o projecto, 
quer durante a fase de execução, quer, pos-
teriormente, tendo esse processo culminado 
na identificação e reorganização dos benefí-
cios inerentes à implementação do SiNEr-

GIC, bem como dos indicadores que lhes 
estão associados (quantificáveis ou não).
O ponto de partida foi construído com base 
na identificação dos benefícios decorrentes 
da implementação do SiNErGIC na pers-
pectiva do próprio Instituto Geográfico Por-
tuguês, que foram organizados de acordo 
com as oito áreas de análise apresentadas no 
Quadro 1.
Em concordância com esta definição de do-
mínios de análise, foi efectuado um exercí-
cio de depuração e organização das conse-
quências definidas à partida, com o intuito 
de se definirem benefícios abrangentes, teó-
ricos, mas específicos do domínio em que se 
enquadram, nos quais se inseriram indicado-
res que, tanto quanto possível, permitissem 
quantificar esses mesmos benefícios.
Os benefícios considerados foram agregados 
em oito domínios de análise e encontram-se 
associados a 43 indicadores – 20 indicado-

res quantificados (IQ) e 23 indicadores não 
quantificados (INQ) – organizados de acordo 
com a tabela apresentada no Quadro 2.
A análise custo-benefício permitiu quantificar 
um conjunto alargado de benefícios económi-
cos e sociais, adoptando hipóteses objectivas 
de medição sujeitas a factores sistemáticos de 
precaução robustos, num referencial de mé-
dio-longo prazo, isto é, sem considerar flutua-
ções conjunturais da actividade económica. 
A sistematização desses benefícios, desagre-
gada pelos oito domínios de análise conside-
rados, é apresentada no Quadro 2.

OS GRANDES RESULTADOS DA ANÁLISE 
CUSTO-BENEFÍCIO DO SiNErGIC
Os custos, financeiros e económicos, têm 
maior impacto nos anos iniciais. Contudo, 
no que se refere aos benefícios, as distribui-
ções são distintas. Os benefícios financeiros 
ocorrem principalmente nos anos de inves-
timento, na medida em que os mesmos estão 
relacionados com os emolumentos ineren-
tes ao registo dos prédios omissos e à actua-
lização das inscrições dos prédios já regista-
dos nas Conservatórias do Registo Predial. 
Os benefícios económicos apresentam uma 
função crescente nos anos de investimento 
e uma função decrescente (mas com valores 
bastante positivos) nos anos de exploração.
Os resultados sistematizados em termos de 
distribuição temporal, apresentados no Grá-
fico 3, podem, alternativamente, ser organiza-
dos de modo a calcular os resultados agregados 
da soma da totalidade dos custos e dos bene-
fícios, distinguindo entre os resultados da Aná-
lise Custo-Benefício, financeira, económica e 

TEMA DE CAPA

Quadro 1 – Calendário da Directiva INSPIRE
Área Descrição Consequências Identificadas

Justiça

Contencioso sobre
a propriedade imobiliária

Diminuição dos recursos afectos a este tipo de contencioso
Diminuição do n.º de processos judiciais
Maior agilização das decisões judiciais

Negócio Jurídico
da propriedade imobiliária

Eliminação de etapas nos procedimentos
Aumento das receitas provenientes dos emolumentos
Identificação inequívoca dos prédios

Fiscal
Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI)

Aumento da receita fiscal proveniente da cobrança do IMI
Maior equidade na atribuição da taxa do imposto

Matriz Predial Redução do n.º de “omissos na matriz predial”

Ordenamento
do Território
e Ambiente

Licenciamento
e Autorizações
Administrativas

Redução dos tempos médios de decisão
Aumento das receitas derivadas do licenciamento
Identificação inequívoca da localização das pretensões

Planeamento
Redução dos conflitos entre limites das áreas de intervenção
Perequação financeira eficaz

Floresta
e Agricultura

Licenciamento
Agilização da decisão
Identificação inequívoca da localização das pretensões

Planos de gestão Diminuição dos conflitos entre limites das áreas de intervenção

Apoios Financeiros
Redução dos erros na atribuição de financiamento
Aumento da eficácia da fiscalização

Prevenção e Combate
a Incêndios

Aumento da fiscalização eficaz das medidas de protecção
Criação de mecanismos de notificação directa dos proprietários com base na localiza-
ção dos prédios

Emparcelamento
Diminuição dos conflitos entre limites das áreas de intervenção
Redução da fragmentação da propriedade rústica

Obras Públicas
Expropriação

Eliminação dos levantamentos específicos
Diminuição das reclamações
Redução dos custos associados
Agilização do processo de expropriação
Maior equidade na atribuição de compensações

Planeamento
Redução dos conflitos entre limites das áreas de intervenção
Diminuição do n.º de reclamações

Financeiro
Seguros/Banca Redução do montante dos encargos por via da diminuição do grau de incerteza

Investimento Imobiliário Aumento do interesse do investimento na terra decorrente da maior segurança do 
negócio

Cidadão
Conhecimento Redução da conflitualidade associada à propriedade

Emprego
Criação do perito cadastral
Equipas para a execução cadastral

Administração
Burocracia

Eliminação de processos administrativos
Redução dos tempos médios de decisão
Aumento da eficiência e eficácia dos serviços
Criação de um canal de comunicação inter-institucional no âmbito do negócio jurídico 
da propriedade

Corrupção Eliminação das condições de favorecimento por via da transparência
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Gráfico 2 – Caracterização Geral
dos Benefícios Quantificados



total, e avaliando esses resultados através do 
cálculo de critérios de avaliação de projectos.
O Projecto SiNErGIC, analisado apenas na 
perspectiva restrita aos fluxos financeiros ou 
de tesouraria, apresenta um VAL negativo 
de 180,5 milhões de euros, enquanto, ana-
lisado apenas na perspectiva dos custos e be-
nefícios económicos, apresenta então um 
VAL muito elevado, superior a 4 mil milhões 
de euros. Agregando os valores económicos 
e financeiros, ou seja, considerando a totali-
dade de custos e benefícios que integram a 
Análise Custo-Benefício, obteve-se um VAL 
económico-financeiro de 3.867 milhões de 
euros e uma TIR de 42,5%.

A valia, manifesto interesse 
e viabilidade de implemen-
tação do SiNErGIC, resul-
tam, neste quadro, muito 
evidentes, embora no re-
ferido contexto de con-
traste entre o domínio fi-
nanceiro, onde os custos 
actualizados são ligeiramente 
superiores aos benefícios 
também actualizados, e o 
domínio económico, onde 
os benefícios decorrentes 

da implementação do SiNErGIC são muito 
superiores aos custos relacionados com essa 
mesma implementação.

O SiNErGIC COMO PROJECTO DE NATUREZA 
TRANSVERSAL E ESTRUTURANTE
Os resultados da análise custo-benefício do 
projecto SiNErGIC, tendo em conta, no-
meadamente, as estimativas de custos e de 
benefícios económicos e financeiros produ-
zidos e/ou induzidos e a distribuição tem-
poral dos mesmos, permitiu estabelecer qua-
tro conclusões principais:
 O SiNErGIC comporta uma elevada valia 

em termos de benefícios económicos poten-

ciais que justifica amplamente a sua concre-
tização, o que é ainda suportado pelas “lições 
da experiência” das principais referências na 
União Europeia, onde o desenvolvimento, 
gestão e utilização do “cadastro” configura 
uma alavanca poderosa de eficiência pública 
e privada e factor de competitividade rele-
vante.
 O SiNErGIC apresenta um apreciável 

contraste entre a sua valia financeira e eco-
nómica, justificando plenamente a mobili-
zação quer de fundos estruturais (numa ló-
gica qualitativa de sinergia entre os princí-
pios de subsidariedade e de valor acrescen-
tado comunitário viabilizando uma alavanca 
credível de convergência), quer de créditos 
de prazos mais longos (numa lógica quanti-
tativa de adequado e rigoroso acesso às fon-
tes de financiamento necessárias), que se as-
sociam às políticas públicas, comunitárias e 
nacionais, de coesão e competitividade, desde 
que essa mobilização possa ser concretizada 
num quadro de optimização das condições 
de eficiência e eficácia da condução opera-
cional do projecto.
 O SiNErGIC configura, finalmente, uma 

plataforma de parceria entre o sector pú-
blico e o sector privado de manifesto inte-
resse e profundidade, justificando uma ex-
ploração alargada das oportunidades que o 
desenvolvimento dessas parcerias pode re-
presentar, seja para o próprio desenvolvi-
mento e modernização do IGP, seja para a 
garantia da adopção das melhores práticas, 
técnicas e de gestão, no desenvolvimento do 
“sistema de cadastro” em Portugal, seja, fi-
nalmente, para propiciar uma mobilização 
equilibrada dos principais factores de efici-
ência exigidos pelo projecto.
 O desenvolvimento do SiNErGIC está, 

finalmente, associado a um conjunto de fac-
tores críticos de sucesso, onde se destacam: 
a) a gestão da adjudicação da execução do 
cadastro predial para cada bloco de fregue-
sias; b) a fiscalização da execução do cadas-
tro predial em conformidade com as espe-
cificações dos cadernos de encargos; c) a 
concretização das alterações legislativas ne-
cessárias, nomeadamente para garantir fun-
ções centralizadas na coerência e controlo 
de qualidade na gestão de dados cadastrais; 
d) a promoção de uma permanente maxi-
mização da interligação da execução do ca-
dastro predial com os sistemas e tecnologias 
de informação e comunicação.  Q

TEMA DE CAPA
Quadro 2 – Resultados Globais da Implementação do SiNErGIC por Benefício e Domínio

(Valores em euros e a preços constantes - 2007)
Valor %

Domínio da Economia 2.858.119.868 25,3

B1 – Promoção do investimento e desenvolvimento económico 1.028.213.161 9,1

B2 – Aumento do VAB 403.306.711 3,6

B3 – Aumento expectável do emprego – –

B4 – Aumento do volume de crédito hipotecário concedido pelas instituições de intermediação financeira 1.426.599.997 12,6

Domínio do Cidadão 290.504.609 2,6

B1 – Simplificação administrativa no relacionamento com a administração pública 290.504.609 2,6

B2 – Redução dos custos financeiros associados ao cumprimento das obrigações legais – –

Domínio da Justiça 3.391.633.179 30,0

B1 – Ganhos associados à diminuição do conflito sobre a propriedade imobiliária 2.545.692.516 22,5

B2 – Aumento de receitas resultante de emolumentos a pagar por via da implementação do SiNErGIC 641.682.466 5,7

B3 – Redução de custos administrativos do IRN associados aos processos de transacção de imóveis 204.258.197 1,8

Domínio da Administração Fiscal 62.443.265 0,6

B1 – Redução de custos administr. decorrentes da automatização de tarefas nos impostos s/ o património 45.022.899 0,4

B2 – Simplificação da tramitação dos processos relacionados com os impostos sobre o património 17.420.367 0,2

B3 – Aumento das receitas fiscais associadas ao Património – –

Domínio da Administração Local – –

B1 –  Redução de custos administrativos decorrentes da automatização de tarefas nos processos de autorização 
de loteamento e licenças de construção – –

B2 – Simplificação da tramitação dos processos de autorização de loteamento e licenças de construção – –

Domínio Agro-Florestal 3.891.571.797 34,5

B1 –  Diminuição de custos administrativos associados a processos de litígio e reclamação de localização de 
parcelas de terreno 90.299.202 0,8

B2 – Ganhos na gestão cadastral de projectos agrícolas 971.576.621 8,6

B3 – Diminuição das perdas de bens e serviços decorrente da diminuição dos incêndios 2.829.695.975 25,1

Domínio do Ordenamento do Território 24.602.385 0,2

B1 – Gestão do território, planos de ordenamento regional, planos Municipais 24.602.385 0,2

Domínio das Infra-estruturas e Obras Públicas 771.489.438 6,8

B1 – Poupança de recursos associada a grandes projectos de infra-estruturas 771.489.438 6,8

Total 11.290.364.542     100,0

Benefícios Económicos Benefícios Financeiros Custos Económicos Custos Financeiros Cash-Flows do Projecto SiNErGIC
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Gráfico 3 – Cash-Flows de Tesouraria e Económicos associados
ao Projecto SiNErGIC (Valores anuais actualizados)



À conversa com a “Ingenium”,
o Director-geral do Instituto Geográfico 
Português, Eng.º Arménio Castanheira, 

mostra-se confiante quanto ao projecto
de exploração e gestão do cadastro predial 
nacional. A sua concretização é uma questão
de oportunidade e, sobretudo, de encontrar 
recursos financeiros que garantam
a sua execução.

Por Nuno Miguel Tomás
Fotos de Paulo Neto

A maior parte da opinião publicada em Portugal de-
fende que a implementação do cadastro deve avan-
çar rapidamente e, se necessário, de forma com-
pulsiva, mas tal não se tem verificado. Porquê?
O drama do cadastro é inequívoco e trans-
versal à sociedade, todos reconhecem a sua 
importância. É estruturante e é estrutural 
para o desenvolvimento. A dificuldade tem 
a ver com o custo da sua execução. É que o 
cadastro só pode ser executado no terreno. 
Enquanto na cartografia, hoje em dia e cada 
vez mais, só há necessidade de ir ao campo 
esclarecer um ou outro pormenor que a fo-
tografia aérea pode eventualmente não re-
presentar com a qualidade necessária para 
identificar um objecto, no caso do cadastro 
isso não acontece. Tem de ser no terreno, na 
presença do proprietário e dos confinantes, 
que têm de ser materializadas as estremas. 
O proprietário tem de dizer qual é o seu ter-
reno, onde começa e acaba, e os confinantes 
têm de estar de acordo de que efectivamente 
assim é, para além de terem de se recolher 
os documentos formais que justifiquem a ti-
tularidade. Este é o grande ónus do cadas-
tro, os custos da sua implementação.

Foi recentemente elaborada uma análise custo- 
-benefício sobre esta matéria, que deixa claro que 
o investimento é compensado em retorno…
Essa análise traduziu na prática, se alguma 
dúvida ainda existisse, de que o retorno efec-
tivo é muito significativo para o Estado. Cada 
unidade monetária investida tem um retorno 
potencial de 3,8 unidades. Portanto, é ine-

quívoco que o benefício é claro e se trata de 
um investimento e não de uma despesa. Isto 
é óbvio. Se assim não fosse, os países que 
social e economicamente se encontram mais 
avançados no mundo, não tinham investido 
na produção do cadastro. Só o fazem por-
que efectivamente têm um retorno positivo 
para a economia e para a sociedade.

Além do custo estimado para a sua realização, 
quase mil milhões de euros, o cadastro tem uma 
componente de risco associada e não tem um re-
torno imediato. Em função disto, o poder político 
tem sido um adversário?

O poder político não tem sido um adversá-
rio, antes pelo contrário. Este Governo até 
criou o projecto do SiNErGIC – Sistema 
Nacional de Exploração e Gestão de Infor-
mação Cadastral, que está plasmado numa 
resolução de Conselho de Ministros, publi-
cada em 2006. Há vontade política para se 
avançar. A dificuldade é a que referi: custos 
elevados e um processo que tem alguma 
complexidade. Atendendo à transversalidade 
desta informação, há muitos agentes que 
estão envolvidos, públicos e privados, e é ne-
cessário criar um sistema que abarque todos. 
Quando o cadastro for executado, todas as 

 Eng.º ARMÉNIO CASTANHEIRA
 Director-geral do IGP - Instituto Geográfico PortuguêsENTREVISTA

“O cadastro é estruturante
e estrutural para o desenvolvimento”



entidades que ele serve têm de estar devi-
damente envolvidas no processo, não tanto 
de execução, porque aí é mais uma compe-
tência do Instituto Geográfico Português 
(IGP), mas mais no processo de actualiza-
ção. Quando falamos de cadastro, de uma 
ferramenta com estas características, temos 
de criar todas as condições para que ela es-
teja permanentemente actualizada. Não po-
demos deixar depreciar esta informação, daí 
que a estruturação do projecto tenha alguma 
complexidade, porque é necessário ligar di-
ferentes entidades. Os Governos não são, 
nem nunca foram, resistentes ao cadastro. 
É apenas uma questão de oportunidade e, 
sobretudo, de encontrar os recursos finan-
ceiros para a sua execução.

E não é possível assumir um compromisso, com 
uma data, para a efectivação do cadastro nacio-
nal?
A previsão, e no âmbito da análise que foi 
produzida, refere um projecto que terá uma 
duração, em termos de execução, de cerca 
de 15 anos. O Secretário de Estado da tu-
tela já informou que este ano se iria fazer o 
primeiro lançamento do concurso público 
internacional para a execução do cadastro 
em alguns concelhos. Um concurso que, em 
princípio, teria uma duração de cerca de 3 
anos. Esta seria a pedra de arranque, o ponto 
de partida deste projecto.

Tratando-se de informação georreferenciada de 
propriedade portuguesa, envolvendo dados pes-
soais, o levantamento do cadastro tem uma evi-
dente especificidade nacional. Faz sentido restrin-
gir a participação de empresas estrangeiras neste 
processo?
As restrições têm de ser legítimas, têm de 
estar enquadradas na lei. Não podemos de 
maneira nenhuma fazer, ou dizer, que neste 
processo de execução só podem estar envol-
vidas empresas portuguesas. Podemos criar 
condições para que outras empresas, para 
poderem concorrer, se encontrem em cir-
cunstâncias que nos parecem óbvias para um 
trabalho desta natureza. Se temos de con-
tactar directamente com as populações e 
com os proprietários, faz todo o sentido que 
as pessoas que andem a executar esse traba-
lho se exprimam e falem português. Temos 
de ir por situações que sejam legítimas e ób-
vias, porque não podemos ter comportamen-
tos, sobre este ponto de vista dos concursos 

públicos, ilegítimos e que contrariem tam-
bém aquilo de que muitas vezes também 
nós nos queixamos.

O IGP pode e deve coordenar todas as operações 
relacionadas com o cadastro do território, envol-
vendo os diversos agentes, como finanças e no-
tários?
Em termos de execução, o IGP deverá ter 
essa responsabilidade, porque é um aspecto 
de natureza técnica e deverá ter o compro-
metimento de proceder à fiscalização do tra-
balho. Em relação às outras entidades, aos 
outros organismos públicos, nossos parceiros 
directos no projecto, devemos salientar que 
o projecto não é do IGP, é da Direcção-geral 
dos Impostos, é do Instituto dos Registos e 
do Notariado (IRN), é dos municípios, é do 
país, é de todos! Na parte da exploração, o 
projecto é de todos. Será criada uma base de 
dados, em que todos os agentes estarão liga-
dos, e em que o IGP vai apenas ficar com a 
responsabilidade de fazer e proceder à ma-
nutenção da mesma, ainda que depois exis-
tam privilégios diferentes entre entidades. 
Num processo aquisitivo de um terreno, em 
que não há uma componente técnica, que é 
apenas uma mudança de titular, o IGP não 
terá intervenção nenhuma. Será o IRN, atra-
vés das conservatórias, que procederá à actua-
lização dessa informação na própria base de 
dados, actualizando o titular e salvaguardando, 
obviamente, o histórico. Para esse efeito, terá 
privilégios na base de dados que lho permi-
tem fazer. O IGP apenas terá de intervir em 

situações de natureza técnica, por exemplo, 
num prédio que é fragmentado e é necessá-
rio determinar novas estremas, novas coor-
denadas que são de novo criadas… Isto é uma 
parceria, todos trabalhamos em conjunto de-
pois da informação existir. No entretanto, 
durante a fase de execução, podemos dizer 
que o IGP poderá ter alguma prevalência, no 
entanto, também, em articulação com os ou-
tros organismos.

O sucesso das operações de execução do cadas-
tro envolverá a participação e colaboração, pró- 
-activa, dos diversos proprietários e cidadãos. Que 
expectativas tem relativamente a este aspecto?
Os cidadãos são a pedra-chave em todo o 
processo. A expectativa é grande, porque o 
cadastro, entre outras coisas, aquilo que le-
gitima, ou consubstancia, são direitos de ci-
dadania. Todos nós, que temos terrenos ou 
prédios – e o termo correcto é prédio – temos 
direitos de posse, direitos reais que estão es-
tabelecidos na lei. O cadastro vai definir e 
consubstanciar esses direitos. Imaginemos 
esta circunstância: há muitos portugueses 
que tiveram de emigrar, que se deslocaram 
internamente para as grandes cidades, e os 
terrenos que eram dos seus pais e avós con-
tinuam nas suas terras de origem… gradual-
mente, a propriedade agrícola foi-se trans-
formando em florestal e cada vez mais há 
dificuldade em saber onde estão as estremas 
desses prédios. O cadastro vai promover 
esses direitos, as pessoas saberão onde os 
prédios se encontram.

ENTREVISTA



Relativamente ao cadastro diferido, prédios não 
reclamados, áreas onde os prédios não foram 
identificados, qual a abordagem a seguir?
A decisão terá de ser política. O importante 
é sabermos, no país, que espaço é que não 
tem dono, para podermos tomar opções de 
natureza política em relação à gestão desses 
casos. Ouve-se com frequência que “cerca 
de 20% do território não tem dono”. Vamos 
admitir que isto é uma verdade. Mesmo que 
assim seja, o que acontece hoje em dia é que 
não sabemos onde estão esses espaços. A 
partir do momento que exista cadastro, esses 
espaços passam a estar identificados e pas-
samos a saber exactamente onde eles se en-
contram. Isto é uma vantagem para qualquer 
decisão de natureza política.

Qual a situação do cadastro nacional, quando com-
parada com a dos restantes países da União Eu-
ropeia (UE)?
Estamos numa situação complicada porque, 
na esmagadora maioria dos países da UE a 
15, somos talvez o único país que só tem 
parte do território com informação cadastral. 
Urge reverter esta situação e o mais rapida-
mente possível. Itália ainda tem uma ou outra 

região com problemas de cadastro, a Grécia 
também, mas tirando estes países está tudo 
praticamente feito e muito bem feito. Os 
nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, uti-
lizaram os fundos, no âmbito dos quadros 
comunitários anteriores, para a execução ca-
dastral e neste momento têm o cadastro todo 
feito, embora seja um cadastro de natureza 
fiscal e em Portugal seja um cadastro de na-
tureza jurídica, o modelo tradicional na Eu-
ropa. Mas também nesse campo, Espanha 
está já a fazer a ligação e a passá-lo das finan-
ças para as conservatórias, porque é um mo-
delo mais consistente.

A necessidade de implementação de infra-estru-
turas e as exigências de regulamentação especí-
fica levaram a que grandes empresas e também 
institutos do Estado produzissem os seus próprios 
cadastros. Não há no IGP forma de harmonizar 
estes dados e potenciar o modo como são elabo-
rados e utilizados?
Esse é um dos dramas que o país tem vivido. 
Sobretudo nos últimos 30 anos, tem havido 
um grande surto de desenvolvimento, com 
grandes obras públicas, e tudo o que são 
grandes obras implicam obviamente expro-
priação de terrenos. Para isso tem de ser 
feito cadastro, para indemnizar os proprie-
tários. Infelizmente este cadastro tem uma 
única finalidade, serve para aquele efeito, 
findo o qual não foram criados mecanismos 
para que fosse integrado no todo nacional e, 
sobretudo, não foi criado o mecanismo legal 
que promovesse a sua actualização.
O SiNErGIC pretende, precisamente, integrar 
toda essa informação que ao longo dos anos 
vem sendo produzida, tentar promover alguma 
actualização onde se justifica e, onde não é ne-
cessário, tentar integrá-la de forma directa no 
próprio sistema, para, de uma vez por todas, 
acabar com estas situações no futuro.

O que diferenciou o SiNErGIC das anteriores ten-
tativas de relançar o cadastro nacional?
Fundamentalmente a criação de uma base 
de dados única e a ligação entre todas as en-
tidades envolvidas no projecto. Em vez de 
ser um projecto do IGP, é um projecto de 
todos. Nessa perspectiva foi diferenciador 
montarmos uma estrutura onde todos esti-
vessem envolvidos e depois tentar montar 
um sistema informático que permitisse todo 
este tipo de operações, em que todas as pes-
soas trabalhem em rede.

A essência da informação é a mesma que 
tem vindo a ser produzida desde sempre, 
são coordenadas das estremas dos prédios, 
os titulares, etc.. O que diferencia tudo isto, 
é que é um sistema montado em rede. A 
rede é a Web e todas as entidades públicas 
têm acesso a esta informação. Para fora do 
sistema, um pouco como acontece com os 
dados fiscais, através de uma password, só o 
próprio é que tem direito a saber o que se 
passa com os seus prédios e não tem direito 
a saber os dados do vizinho e vice-versa.

Actualmente, em que patamar está o SiNErGIC?
Estamos à espera, apenas, de lançar o con-
curso público. Temos uma candidatura apre-
sentada à Modernização Administrativa para 
o sistema de informação – deve estar para 
breve a sua aprovação – e estamos agora à 
espera de indicação, por parte do poder po-
lítico, para iniciar o projecto de execução 
propriamente dito, a obtenção dos dados no 
campo. Todo o outro trabalho que era ne-
cessário ser promovido e executado, a mon-
tante, está feito.

Qual o nível de oferta de serviços e quantos pos-
tos de trabalho pode o cadastro criar?
No estudo que foi feito, e na tal perspectiva 
a 15 anos, no auge do trabalho, que surge 
por volta do oitavo/nono ano, será superior 
a 3700 postos de trabalho directos. Eviden-
temente, é trabalho com alguma temporali-
dade, porque finda a execução alguns desses 
postos de trabalho extinguem-se.

O próprio cadastro também se extingue e carece 
de actualização constante…
Exactamente, ele tem de ser actualizado em 
permanência, mas em termos de durabili-
dade ele é infinito. Qualquer sistema que se 
monte para a execução do cadastro, que não 
crie as condições para que o cadastro seja 
permanentemente actualizado, mais vale não 
ser feito. Não é um investimento, é uma des-
pesa pública. Por isso é que o modelo mon-
tado, e a ligação prevista das bases de dados 
a todas as entidades envolvidas, é essencial 
para a manutenção do sistema permanente-
mente actualizado. Sempre que há uma troca 
ou venda, há um registo numa conservatória, 
e a conservatória actualiza imediatamente a 
alteração que houve de proprietário. Não vale 
a pena fazermos cadastro se não for desta 
forma.  Q
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Na área do cadastro, quais os principais proble-
mas hoje em dia?
A questão é: temos cadastro? Não temos! O 
cadastro é necessário para fazer o ordena-
mento do território e implica o trabalho de 
cartografar e digitalizar todas as proprieda-

des existentes no país. A actual situação é 
dramática. Sabemos que nos países civiliza-
dos, como a Suécia, ao fim de 48 horas de 
uma transacção ser efectuada sobre um ter-
reno, ela é registada automaticamente… An-
tigamente tudo era feito à mão, mas hoje 

não se pode aceitar esta situação. Para resol-
ver o problema, e uma vez todo digitalizado, 
teria de haver uma forma de complacência 
para despachar casos antigos, muito difíceis 
de resolver. O melhor seria esquecer “coi-
sas” que têm 20, 40 ou 100 anos sem actua-
lizações e para isso teriam de existir juízes 
capazes de decidir, se necessário, de forma 
um pouco discricionária. Aceite esse princí-
pio, informar-se-iam as pessoas para elas de-
fenderem os seus direitos de propriedade. 
Isso obrigaria a processos expeditos e impli-
caria um trabalho de campo enorme, o que 
também é um problema, porque tem de se 
cruzar informação e nem sempre é possível 
contactar toda a gente.

É por todos reconhecida a urgência da resolução 
da questão mas, na prática, isso não se verifica. 
Porquê?
Qualquer Governo ficaria célebre por ter 
conseguido a proeza de fazer o cadastro. O 
que impede isso? O dinheiro? Não sei! Co-
nhecimento? Temos conhecimento nacional 
suficiente. Recordo no “meu tempo”, quando 
entrei para os Serviços de Urbanização, que 
havia a Comissão de Fiscalização dos Levan-
tamentos Aerofotogramétricos, e nessa al-
tura fez-se o levantamento de todas as cida-
des e sedes de concelho do país. Essa Co-
missão foi rigorosa no que fez e, à época, foi 
um trabalho esplêndido. Era isso que preci-
sava de ser feito novamente. E isto já foi há 
mais de meio século… Mesmo que não te-
nhamos suficiente número de pessoas, entre 
topógrafos, geógrafos e/ou engenheiros, pre-
param-se. Dá-se formação e avança-se.

O problema é político e não técnico? O retorno do 
cadastro é pouco visível…
Em termos de imagem para o exterior não 
é certamente o projecto que mais interes-
sará a um Governo. Isso pode acontecer. 
Mas, em compensação, pode o Governo, 
que tem obtido verbas da Europa, obter tam-
bém verbas para este efeito, o que permiti-
ria empregar pessoas, com benefícios óbvios. 
O cadastro esteve sempre ligado às finanças 
e ao processo fiscal, e as pessoas podem ver 
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isto como um processo do Governo para ar-
recadar dinheiro, porque se actualizam as 
valorizações dos terrenos. Mas é tão impor-
tante avançar, que até se pode pôr de parte, 
ou deixar para mais tarde, os lucros que pos-
sam advir dessas actualizações. Tal como nas 
rendas, também o Governo, para não assus-
tar as pessoas, pode, a longo prazo, alterar 
essas situações. O cadastro tem de ser cau-
teloso e não criar antídotos nas pessoas. De-
pois é necessária uma estratégia e para isso 
é que existem os políticos.

Poderiam até ser garantidos benefícios a quem se 
dispusesse colaborar no processo cadastral…
Sou muito apologista desse tipo de medidas. 
E mais: ao nível do ordenamento, a fiscali-
dade pode e deve, de vez em quando, ser 
“negativa” para algumas pessoas. Se pensar-
mos em gente que tem terrenos em sítios 
urbanos e não vende, nem compra, nem 
constrói, e está a obstaculizar o desenvolvi-
mento da terra, provavelmente desejaríamos 
que aumentassem os impostos sobre esses 
terrenos. Qual seria o efeito? Resolvia-se o 
problema! Atenção: falo de pessoas que têm 
propriedades abandonadas dentro do perí-
metro urbano e não de pessoas que têm pro-
priedades arranjadas e vivem lá.

A expropriação não é de alguma forma injusta?
As pessoas pensam sempre que sim, mas se 
precisarmos de expandir uma cidade e a área 
de expansão estiver no nome de uma deter-
minada pessoa, para sermos justos com essa 
pessoa, temos de ser injustos com as outras 
40 ou 50 mil que precisam desse espaço. 
Devemos tentar negociar sempre de forma 
amigável, é isso que diz a lei.
Lembro-me que até aos anos 50, os proprie-
tários não queriam os seus terrenos nas áreas 
urbanas, estavam muito ligados à agricultura. 
Dos anos 60 para a frente, só queriam os 
seus terrenos na área urbana, para valoriza-
rem, aspirando a bons negócios futuros!

Em 2009 não temos ainda uma nova Lei dos Solos. 
É trágico?
A primeira Lei dos Solos que tivemos, com-
pleta, foi o Decreto-Lei n.º 576/70, hoje 
quase com 40 anos. Foi uma lei progressiva, 
graças à qual se fizeram as expropriações sis-
temáticas. No pós 25 de Abril veio o De-
creto-Lei n.º 794/76 que pretendia ser ainda 
mais progressivo, mas não foi. Fez andar tudo 

para trás e nunca mais se atingiu o nível do 
anterior. O DL 794/76 introduziu algumas 
coisas novas mas que foram logo postas de 
parte, como as câmaras municipais, por exem-
plo, não poderem vender terrenos e só di-
reitos de superfície, para além de não pode-
rem competir com os privados. Então a Câ-
mara, que era um organismo público, estava 
em piores condições que os privados? A Lei 
dos Solos é indispensável para um bom or-
denamento, mas ninguém gosta de tocar 
nela. Há muitas pessoas, sobretudo as que 
giram em torno do imobiliário, que prefe-
rem que a lei não seja muito clara.

O que mais é necessário para um melhor ordena-
mento do país?
Uma maior visibilidade do técnico urbanista, 
porque o ordenamento tem sempre duas 
faces: as opções políticas e as técnicas. Uma 
vez que caminhamos para um Estado que se 
pretende cada vez mais democrático, as pes-
soas têm de estar informadas e não apenas 
sobre as opções políticas. Os aspectos técni-
cos do urbanismo têm de ser explicados, os 
técnicos têm de dar a cara. A transparência 
dos processos é muito importante e isso pode 
até conduzir a uma maior participação.
Outra questão tem a ver com o apoio que es-
peramos que os serviços públicos possam dar 
às câmaras municipais, a partir das tutelas, e 
aos cidadãos, a partir das próprias câmaras. É 
o que chamo de “solidariedade inter-institu-
cional”. Muitas vezes, as autarquias não cum-
prem, mas em vez de criticarmos podemos 
tentar ajudar. Se uma câmara não tem terre-
nos, não pode fazer a gestão do crescimento 
da cidade. É como arranjar um banco que não 
tem dinheiro. Não é aceitável. Da mesma 
forma que um banco tem de ter um fundo 
de dinheiro, as câmaras têm de ter um fundo 
de terrenos, caso contrário estão sempre na 
dependência de negociar com outros. Não 
tendo terrenos e não podendo gerir, essa ca-
pacidade de gestão devia ser-lhes retirada, 
não por maldade, mas para ajudar.

As pessoas, muitas vezes, também precisam ser 
ajudadas…
Se um indivíduo for preso, e for a tribunal, 
caso não tenha dinheiro para pagar um ad-
vogado, é-lhe nomeado um advogado ofi-
cioso. Porque é que quem tem problemas 
em loteamentos clandestinos, quando os 
quer resolver, fica nas mãos de pessoas menos 

escrupulosas? Talvez valesse a pena ter ur-
banistas oficiosos que procurassem ajudar 
essas pessoas, muitas vezes desamparadas e 
sem saber o que fazer e como proceder.

Qual a situação dos Planos Directores Municipais 
(PDM) em Portugal?
O país foi todo coberto de PDM e agora es-
tamos na fase das revisões. Está a ser com-
plicado, porque há interferências e muitas 
exigências. Agora é preciso uma carta acús-
tica, uma carta de património, etc.. Faz-me 
lembrar a sopa da pedra… Avolumam-se 
tanto as coisas e isso resulta num trabalho 
enorme, muito demorado. Para além disso, 
também era importante haver trabalho in-
ter-municipal. Os espaços que estão na borda 
dos concelhos, por exemplo, são sempre 
muito mal planeados, porque só podem ser 
pensados em conjunto com o vizinho do 
lado. Isso, em princípio, poderia até ser ul-
trapassado pelos Programas Regionais de Or-
denamento do Território…

Como vê a questão das regiões?
Está tudo muito viciado no poder de Lisboa, 
e para romper com ele as regiões podiam ser 
interessantes. O problema é que toda a gente 
caiu na ideia de fazer cinco regiões no Conti-
nente: o Norte, o Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo e Algarve. Estou farto de expli-
car que esses espaços não são verdadeiramente 
regiões-plano. Uma região-plano tem de ter 
algumas características e essas não têm.
Em termos de regiões, o país poderia ser “ar-
rumado” com os Açores e Madeira – funda-
mentalmente por serem insulares, pela ge-
ografia e por estarem muito distantes – e 
dividia-se o Continente em duas regiões – 
para não cair no tal poder de Lisboa. Em ter-
mos de tamanho uma até chegaria, mas que 
fossem duas, Norte e Sul, com capitais que 
não seriam nunca Lisboa e Porto, mas sim 
cidades centrais de fácil acesso, como Viseu 
e Évora. Depois dividiam-se as regiões em 
sub-regiões onde se fizesse a gestão. Porque 
quando fossemos planear a região Sul, não 
iríamos planear o Algarve sozinho por si, com 
o turismo e as praias, ou o Alentejo com os 
problemas da interioridade. Numa região- 
-plano iríamos ver a relação que existe entre 
os vários fenómenos de toda a região e as re-
lações de todos esses espaços. Isso é que dá 
uma verdadeira região-plano em termos de 
coordenação.  Q

ENTREVISTA



E m 1999 foi concluída, pelo então IPCC, 
actual IGP, a cobertura cadastral de três 
municípios do centro do país, Vagos, 

Ílhavo e Mira, com vista à execução de ca-
dastro jurídico urbano e rústico.
Esta tarefa não chegou a culminar com a ho-
mologação do cadastro produzido, fruto das 

“dificuldades de comunicação” entre as vá-
rias entidades que estão ligadas ao cadastro, 
como sendo as Repartições de Finanças e as 
Conservatórias do Registo Predial.
O Município de Mira, a expensas próprias 
e por sua iniciativa, decidiu adquirir, junto 
do actual IGP, a cobertura geométrica (em 

formato “dgn”) dos prédios existentes na sua 
área jurisdicional em 28/06/2001, com vista 
a, numa fase inicial, servir de base cartográ-
fica à elaboração de Instrumentos de Ges-
tão Territorial do município, mais concreta-
mente os dois Planos de Urbanização (da 
Vila de Mira e da Vila da Praia de Mira). 
Desde então, o Município de Mira passou a 
“entender” o cadastro como uma importante 
ferramenta de apoio à decisão e essencial 
para a gestão municipal em todas as suas ver-
tentes: urbanística, económica, patrimonial, 
social, de investimento…
Com o aparecimento do projecto Aveiro Re-
gião Digital foram criadas as condições para 
o desenvolvimento de um projecto especi-
fico na área do cadastro denominado SICA-
VIM (Sistema de Informação Cadastral de 
Vagos, Ílhavo e Mira), onde o Município de 
Mira liderou o consórcio intermunicipal, fruto 
da sua iniciativa e experiência já acumulada, 
que viria a ser relevante para o projecto.
Com este projecto, foi possível dotar o mu-

CASO DE ESTUDO

Cadastro Urbano e Rústico de MIRA
LUIS MIGUEL GREGO, Lic. Filosofia – Vereador;   ÂNGELO LOPES, Lic. Planeamento Regional Urbano – Técnico Superior

ANA MOITINHO, Lic. Planeamento Regional Urbano – Técnico Superior;   SANDRA DOMINGUES, Lic. Eng. Geográfica – Técnico Superior



nicípio de hardware e software, que permi-
tem a utilização e actualização permanente 
da informação cadastral então recolhida. Mais 
do que um conjunto de traços, vectores, po-
lígonos e pontos, foram criadas as condições 
para a utilização de uma ferramenta onde se 
associam os elementos geométricos a uma 
base alfanumérica onde estão inseridas in-
formações relativas, nomeadamente, ao pro-
prietário, a morada, número de identifica-
ção fiscal, registo matricial e descrição pre-
dial. Este projecto cadastral teve como prin-
cipais objectivos:
  Promover a troca e a actualização de dados 
das várias componentes do cadastro: geo-
métrico, fiscal e jurídica entre as Câmaras 
Municipais, Repartições de Finanças e Con-
servatórias do Registo Predial, definindo 
metodologias para a sua conservação per-
manente;

  Especificar normas e procedimentos de tal 
modo que as transacções, fusões, lotea-
mentos e outros processos modificadores 
de cadastro tenham repercussão imediata 
no sistema de informação;

  Recorrer à tecnologia Web como suporte 
de informação sobre o Cadastro Predial, 
de modo a permitir a sua rápida referen-
ciação, consulta e actualização;

  Aumentar a eficiência e transparência dos 
Serviços Públicos.

O Município de Mira elencou, então, um 
conjunto de eventos susceptíveis de altera-
ção na estrutura cadastral: licenciamento de 
loteamentos urbanos e industriais; licencia-
mento/recepção de obras de urbanização; 
licenciamento de obras particulares; emissão 
de licenças de utilização; alteração de uso; 
abertura e melhoramentos em vias de co-
municação; implantação de infra-estruturas 
(ex.: energia eléctrica, saneamento, etc.); 
transmissão do direito de propriedade dos 
imóveis.
Paralelamente a este projecto, foi desenvol-
vida uma rede geodésica municipal de apoio, 
a qual possibilita, aos topógrafos, a realiza-
ção de levantamentos topográficos com li-
gação à rede geodésica, permitindo assim a 
georeferenciação dos mesmos e uma maior 
facilidade na actualização geométrica da pro-
priedade.
De forma a desenvolver uma base de dados 
cadastral mais actualizada, foram desenvol-
vidas várias iniciativas de actualização nas 

freguesias onde, de uma forma presencial, 
os proprietários localizavam e procediam ao 
carregamento da informação constante na 
base de dados. É de salientar que estas ini-
ciativas registaram uma forte adesão por 
parte da população, mas sempre numa pers-
pectiva de saber “onde se localizava” o pa-
trimónio de cada um. É de salientar que a 
população não teve “medo” que esta actua-
lização do cadastro servisse para eventuais 
aumentos de impostos, os proprietários sou-
beram, sim, perceber que desta forma te-
riam mais “segurança na posse” das suas pro-
priedades.
A actualização e carregamento da base de 
dados cadastral do municí-
pio é realizada diariamente, 
a partir da informação cons-
tante nos processos diversos 
que dão entrada na autar-
quia e que, fruto de uma 
ferramenta ágil e eficaz, per-
mite aos técnicos a realiza-
ção desta tarefa de forma 
natural e simples. A existên-
cia desta informação reveste- 
-se de extrema importância 
para o trabalho desenvolvido na autarquia, 
uma vez que apresenta um conjunto de vir-
tudes em diferentes áreas:

Ao nível dos procedimentos municipais
  Alteração/conversão de prédios rústicos 
em urbanos através de uma actualização/
notificação/integração automática;

  Conhecimento correcto da forma, área, 
estremas das parcelas e da sua localização 
efectiva em termos geográficos;

  Identificação do proprietário e subsequente 
notificação (por exemplo para realização de 
limpezas) – utilização pela GNR e Sapado-
res Florestais, entre outras entidades;

  Emissão de números de polícia associados 

ao licenciamento e à dimensão da frente 
da parcela;

  Partilha de informação com outras aplica-
ções, como gestão do sistema de contado-
res de água, publicidade, entre outras.

Ao nível do ordenamento do território
  Apoio à decisão na gestão territorial, uma 
vez que permite a obtenção rápida e segura 
das classificações de uso do solo inscritas nos 
vários Instrumentos de Gestão Territorial; 
garantindo aos serviços melhoria e eficácia 
dos procedimentos de análise e decisão;

  Na elaboração dos PMOT (PP e PU) per-
mite obter a definição correcta da parcela, 

proporcionando uma aplicação mais eficaz 
dos mecanismos de perequação na execu-
ção dos Planos;

  Redução de tempo e recursos financeiros 
na elaboração de Cartas Parcelares e de 
expropriação para projectos de iniciativa 
da administração central e local, como por 
exemplo: Planta Parcelar das DUP de vias 
rodoviárias – A17 e Variante Mira; execu-
ção de infra-estruturas de água, saneamento 
e Rede Eléctrica Nacional.

Apoio ao investidor
  Levantamento e identificação de proprietá-
rios para posterior contacto, no caso de exe-
cução de projectos de investimento, podendo 

ainda ser solicitada informa-
ção sobre as áreas mínimas 
e usos admissíveis do solo.

Ao nível fiscal legal
  Caracterização da reali-

dade administrativa e ju-
rídica da propriedade imo-
biliária permitindo saber 
“onde estão os registos em 
termos espaciais” – geo-
referenciação;
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  Permite uma análise correcta das descrições 
prediais e inscrição matricial, em termos de 
confrontações, áreas e localização geográ-
fica, facultando a criação de procedimentos 
dinâmicos, evitando-se, assim, a duplicação 
de registos e participações prediais;

  A análise correcta da área, localização e a 
aptidão do solo, permitiu o desenvolvi-
mento das propostas para os coeficientes 
de localização do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, tendo-se verificado uma proposta 

mais justa, em função da centralidade e 
capacidade urbana;

  Igualdade e justiça para com o cidadão, 
que passa a deter o conhecimento do seu 
património, com localização, áreas e des-
crições reais, dinâmicas e integradas.

Ao nível da cidadania
  Através da elevada participação dos cida-
dãos na actualização dos prédios cadastra-
dos, foi possível verificar que o cadastro 
não é encarado como mais uma forma da 
administração fiscalizar, mas sim como uma 
ferramenta que trata os cidadãos com igual-
dade e justiça;

  De uma forma segura e confidencial, cada 
cidadão tem acesso ao que denominámos 
a “Carta do Património Familiar”, permi-
tindo que cada proprietário saiba onde estão 
as suas propriedades;

  Desencorajamento da especulação imobi-
liária – uma vez que cada cidadão tem 
acesso a uma rigorosa classificação dos usos 
admitidos em cada um dos seus prédios;

  A elevada utilização dos cidadãos, via Inter-
net, da informação disponibilizada pelo Mu-
nicípio, evidencia a importância que esta in-
formação e ferramenta representam para os 
mesmos;

  Esta disponibilidade de informação possi-
bilita uma forte colaboração e articulação 

com outras entidades, pro-
piciando, assim, uma melho-
ria nos serviços prestados.

Conclusão
O cadastro, como é possível 
constatar, foi facilmente adop-
tado como base de trabalho, 
sendo hoje em dia impres-
cindível nos vários domínios 
da acção municipal.
Qualquer procedimento in-
terno ou externo no espaço 

municipal utiliza a informação cadastral de 
uma forma bidireccional quer na identifica-
ção, quer na actualização, tendo deixado de 
ser apenas uma ferramentas ao serviço dos 
técnicos da autarquia.
A utilização via Internet da informação dis-
ponibilizada no sítio do município de Mira 
(www.cm-mira.pt), garante a possibilidade 
de utilização massiva de todos (componente 
geométrica do cadastro) e a consulta da in-
formação alfanumérica (entidades interven-
toras no cadastro e proprietários) com re-
curso a registo autorizado. Desta forma, 
existe uma “democratização” do acesso à in-
formação, bem como uma equidade cres-
cente no acesso a informações relevantes 
para a vida de cada cidadão.
A cobertura cadastral, em constante actua-
lização, permite ao município uma gestão 
mais eficaz do seu território, proporcionando 

também ao cidadão, investidores e proprie-
tários, acesso a informação segura, rigorosa, 
na senda de uma administração mais justa, 
equitativa, moderna e eficaz.
A interoperabilidade e comunicação das in-
formações dos diferentes organismos inter-
venientes no cadastro permitirão a actuali-
zação contínua do cadastro, bem como a ga-
rantia de formas correctas de disponibiliza-
ção, modificação e validação dessa mesma 
informação.
A estrutura física está pronta e a rede geo-
désica de apoio está concretizada. 
O município está a carregar/actualizar dia-
riamente informação nas bases de dados, 
possibilitando a ligação das bases de dados 
das restantes entidades envolvidas na gestão 
cadastral, permitindo, desta forma, a sua co-
municação e actualização permanente.
Este projecto contínuo de cadastro depende, 
em grande parte, do trabalho técnico desen-
volvido pelo município, no entanto, neste 
momento, urge definir a forma de colabo-
ração e participação activa das entidades ges-
toras do cadastro para que sejam criadas as 
condições institucionais de comunicação e 
partilha de informação entre as entidades.
O Estado, através do IGP, investiu nas co-
berturas cadastrais, agora com este projecto 
foi possível torná-las mais eficazes e actua-
lizadas.
Este projecto foi, indubitavelmente, um 
“pontapé de saída” para o grande projecto 
nacional SiNErGIC, comprovando que, para 
além da possibilidade, é imprescindível e 
exequível a realização do cadastro. Com o 
SICAVIM, foi possível provar a utilidade do 
cadastro.
Com a prática diária dos municípios, como 
por exemplo o Município de Mira, consta-
tamos que o cadastro é não só uma oportu-
nidade, como uma necessidade. Agora, urge 
que todas as entidades envolvidas, ao nível 
superior, assumam a urgência de uma inter-
venção rápida, concertada e de fundo acerca 
da forma de “inter-operar”, começando nas 
autarquias locais e chegando às finanças e 
conservatórias.
As vantagens de possuir um cadastro actual 
são indubitáveis; a forma de fazer está testada 
(obviamente que poderá ser melhorada); a 
vontade e disponibilidade por parte dos “ac-
tores locais” são inquestionáveis; falta apenas 
um enquadramento legal que permita conju-
gar todos os esforços e vontades.  Q
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1. ADOPÇÃO DE SOFTWARE LIVRE
Após a fase em que os objectivos do desen-
volvimento do SIG do Município de Albu-
feira se centraram na aquisição e estrutura-
ção de informação geográfica, verificou-se a 
necessidade de disponibilizar esta informa-
ção aos vários serviços da autarquia e ao ex-
terior. A concretização destes objectivos exi-
gia a adopção de diversas tecnologias, nomea-
damente:
  Sistema de Gestão de Base de Dados com 
capacidade de armazenamento e proces-
samento de dados espaciais;

  Aplicações de consulta e exploração de in-
formação geográfica (Desktop GIS, por 
exemplo);

  Servidor de mapas dinâmicos;
  Bibliotecas para programação de aplica-
ções.

Conscientes do custo que estaria associado 
à aquisição e manutenção destas ferramen-
tas através de soluções comerciais, proce-
deu-se a um levantamento e avaliação do 
software aberto que pudesse corresponder a 
estes requisitos. De acordo com o movi-
mento promovido pela Free Software Foun-
dation, os utilizadores e organizações que 
utilizam software aberto beneficiam de um 
modelo de licenciamento caracterizado por 

quatro tipos de liberdades fundamentais:
  A liberdade de executar o programa, para 
qualquer propósito;

  A liberdade de estudar como o programa 
funciona e adaptá-lo para as suas necessi-
dades (o acesso ao código-fonte é um pré- 
-requisito para esta liberdade);

  A liberdade de redistribuir cópias; 
  A liberdade de aperfeiçoar o programa e 
libertar os seus aperfeiçoamentos, de modo 
a beneficiar toda a comunidade (o acesso 
ao código-fonte é também um pré-requi-
sito para esta liberdade).

Para além de uma evidente redução dos cus-
tos de aquisição das soluções tecnológicas, e 
consequente melhor utilização dos dinheiros 
públicos, a adopção de software aberto pela 
administração pública promove também a sua 
participação e envolvimento nas redes asso-
ciadas ao desenvolvimento dos vários projec-
tos de software, beneficiando assim da ajuda, 
suporte e partilha de conhecimentos promo-
vidos pelos seus grupos de utilizadores. 

2. SELECÇÃO DA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
A avaliação do software aberto a adoptar para 
o desenvolvimento do SIG considerou os 
seguintes factores:
  O nível de integração entre as várias aplica-
ções, de modo a minimizar possíveis tarefas 
de conversão e transformação de dados;
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RESUMO
Desde o início de 2004 que o Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Município de 
Albufeira tem vindo a ser desenvolvido com base em software aberto. A adopção deste tipo 
de software coincidiu com a vontade de alargar a utilização do SIG aos vários serviços da 
autarquia e ao exterior, o que levou à necessidade de adopção de uma plataforma tecnológica 
que suportasse estes objectivos. Tendo em conta os custos que estavam associados a este 
projecto, foi efectuada uma avaliação das soluções disponíveis no domínio do software 
aberto, a qual demonstrou existir um conjunto de factores positivos na sua adopção, não 
apenas em relação aos custos, mas também em relação às funcionalidades e capacidade
de integração que ofereciam. Este artigo apresenta as várias soluções que foram adoptadas, 
justificando a sua selecção à luz dos objectivos inerentes ao desenvolvimento de um SIG 
municipal, o modo como têm permitido a implementação de aplicações desenvolvidas
à medida das necessidade dos serviços e a forma como está a ser concretizada a integração 
deste software com as ferramentas comerciais já utilizadas na autarquia.



  Integração com as ferramentas comerciais 
utilizadas pelos serviços, nomeadamente 
Autocad Map e ArcGIS Desktop.

Após a avaliação das primeiras ferramentas 
de software aberto e tendo em conta as ten-
dências existentes ao nível do desenvolvi-
mento das tecnologias de informação geo-
gráfica, verificou-se que seria possível atingir 
a integração referida anteriormente através 
das seguintes opções:
  Basear o SIG na utilização de um SGBD 
com suporte para armazenamento e pro-
cessamento de dados espaciais (pelo menos 
em formato vectorial), permitindo assim 
uma gestão e acesso centralizados da infor-
mação;

  Utilizar aplicações baseadas em standards, 
tanto ao nível das estruturas de dados, 
como ao nível dos serviços, em particular 
do Open GIS Consortium1 (OGC);

  Adoptar soluções baseadas em componen-
tes (bibliotecas) que também fossem uti-
lizadas noutros projectos (Geos, GDAL/
OGR2, PROJ43).

As seguintes aplicações serviram de referên-
cia à selecção das restantes ferramentas:
1.  PostgreSQL/Postgis – O PostgreSQL4 é 

um SGDB de alto desempenho e fiabili-
dade que, através da extensão Postgis5, su-
porta o armazenamento e processamento 
de dados espaciais. Baseado na especifica-
ção Simple Feature for SQL6 do OGC, uti-
liza as bibliotecas PROJ4 e Geos. É possí-
vel a integração do PostgeSQL com várias 
linguagens e ambientes de programação, 
nomeadamente PHP, Java, ODBC e .Net.

2.  Mapserver7 – É um servidor de mapas di-
nâmico que permite a geração de mapas 
em diversos formatos de imagem (png, gif, 
etc) e suporta várias especificações de ser-
viços de mapas do OGC, nomeadamente 
WMS e WFS, tanto ao nível de servidor 
como de cliente. Para além do suporte na-
tivo de acesso a dados em PostgreSQL/Pos-
tgis e no formato shapefile, permite tam-
bém aceder aos formatos suportados pela 
biblioteca GDAL/OGR. Utiliza também a 
biblioteca PROJ4. Disponibiliza uma API 
(MapScript) para programação em diver-
sos ambientes (Python, Java, PHP e .Net). 
Pode ser utilizado em IIS e Apache.

Este software serviu de base à implementa-
ção, no início de 2005, das primeiras aplica-
ções de disponibilização de dados geográfi-
cos na organização. Desenvolvidas em IIS/
ASP, estas aplicações permitiam a consulta, 
através de browser, do 
mapa interactivo do con-
celho (cartografia, orto-
fotos, localização de lu-
gares, ruas e pontos de 
interesse), do registo geo-
gráfico de projectos de 
obras particulares e de 
estabelecimentos de ho-
telaria e restauração e 
bebidas. Através destas 
tecnologias, foi também 
desenvolvida a primeira aplicação para a emis-
são automática de plantas de localização.
O passo seguinte na adopção de software 
aberto consistiu na selecção de ferramentas 
de consulta e exploração da informação geo-
gráfica. Pretendia-se que estas aplicações ga-
rantissem o acesso e edição de dados em 
PostgreSQL/Postgis, o suporte de serviços 
WMS e WFS e que pudessem, a médio 
prazo, substituir as ferramentas de desktop 
GIS utilizadas pelos serviços. Durante o pro-
cesso de selecção verificou-se uma evolução 
contínua e rápida nas ferramentas disponí-
veis, tendo surgido várias soluções que cor-
respondiam aos requisitos definidos. A es-
colha recaiu em duas aplicações:
  Kosmo8 – Com uma interface muito in-
tuitiva e indicada a utilizadores com pou-
cos ou sem conhecimentos de SIG, per-
mitiu que serviços sem experiência nestas 
tecnologias passassem a fazer a gestão da 
sua informação geográfica no PostgreSQL/
Postgis.

  gvSIG9 – Também com suporte de Post-
greSQL/PostGIS, possui um conjunto de 
extensões que suportam um conjunto alar-
gado de funcionalidade de um SIG, nomea-
damente análise matricial (através do Sex-
tante), análise de redes, dispositivos mó-
veis, publicação de dados na Internet (atra-
vés do Mapserver ou Geoserver) e gestão 
e publicação de metadados (através do Geo - 
network).

Este conjunto de ferramentas permitiu a 
criação de uma plataforma tecnológica capaz 

de suportar as várias tarefas e requisitos as-
sociados ao desenvolvimento de um SIG 
municipal e com uma grande integração entre 
os vários componentes, tal como pode ser 
observado na seguinte figura:

3. DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
Com o objectivo de promover uma maior 
difusão e eficiente utilização da informação 
geográfica, tanto pelos serviços da organiza-
ção como pelos utilizadores externos (mu-
nícipes), considerou-se que seria fundamen-
tal disponibilizar aplicações e interfaces de-
senvolvidas à medida. Este desenvolvimento 
deveria ser orientado para as características 
da informação geográfica a disponibilizar, dos 
utilizadores desta informação e dos proces-
sos/tarefas a suportar.
Também neste domínio o software aberto 
correspondeu totalmente aos requisitos que 
foram identificados para o desenvolvimento 
das aplicações, nomeadamente:
  Aplicações a funcionar em ambiente Inter-
net/Intranet, acessíveis através de web brow-
ser;

  Implementação através de ASP.NET;
  Integração com PostgreSQL/PostGIS.

Foi assim adoptado o Mapserver para imple-
mentação de aplicações com necessidades 
ao nível de acesso e processamento de in-
formação geográfica. A utilização do Map-
server foi efectuada através da realização de 
pedidos por CGI e da programação da sua 
API (Mapscript) através de C#. A interac-
ção com o PostgreSQL/PostGIS foi reali-
zada através da biblioteca Npgsql10.

Foram desenvolvidas várias aplicações/inter-
faces através desta tecnologia:
  Mapa Interactivo do concelho de Albufeira 
(http://mapa.cm-albufeira.pt);
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Figura 1  –  Ferramentas adoptadas
para o desenvolvimento do SIG do Município de Albufeira

1 - http://www.opengeospatial.org  •  2 - http://www.gdal.org  •  3 - http://trac.osgeo.org/proj  •  4 - http://www.postgresql.org  •  5 - http://www.postgis.org
6 - http://www.opengeospatial.org/standards/sfs  •  7 - http://mapserver.gis.umn.edu  •  8 - http://www.opengis.es  •  9 - http://www.gvsig.org/web  •  10 - http://npgsql.projects.postgresql.org
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  Consulta dos Estabelecimentos Hoteleiros 
e de Restauração e Bebidas;

  Consulta do Registo Geográfico de Projec-
tos de Obras Particulares;

  Gestão da Sinalética Rodoviária;
  Sítio da Toponímia do concelho de Albu-
feira (http://toponimia.cm-albufeira.pt);

  Aplicação de Emissão Automática de Plan-
tas de Localização e Consulta dos Instru-
mentos de Gestão Territorial (http://plan-
tas.cm-albufeira.pt).

4. INTEGRAÇÃO COM SOLUÇÕES COMERCIAIS
Quando foi decidido iniciar o processo de 
adopção de software aberto, já eram utiliza-
das na autarquia ferramentas comerciais de 
processamento de informação geográfica, 
nomeadamente o Autocad Map (Autodesk) 
e o ArcGIS Desktop (ESRI). A integração 
destas ferramentas com o software aberto 
foi desde sempre um dos objectivos a atin-
gir, especialmente como forma de rentabi-
lizar os investimentos efectuados na sua aqui-
sição e manutenção. No entanto, só muito 
recentemente é que este objectivo começou 
a ser concretizado.
A integração destas ferramentas está a ser 
efectuada através de dois mecanismos:
1.  Directo – Através do acesso, com capa-

cidade de edição, aos dados armazenados 
em PostgreSQL/PostGIS;

2.  Indirecto – Com acesso aos dados atra-
vés de serviços de WMS11 e WFS12 dis-
ponibilizados pelo Mapserver. 

Em relação ao primeiro mecanismo, a inte-
gração está a ser efectuada através do FDO13, 
no caso do Autocad Map, e do zigGIS14, no 

caso do ArcGIS Desktop. A tecnologia FDO 
(Feature Data Objects) foi desenvolvida em 
código aberto no âmbito da Open Source Ge-
ospatial Foundation (OSGeo) e consiste numa 
biblioteca que disponibiliza um acesso uni-
forme a várias fontes de dados, nomeada-
mente ArcSDE, MySQL, SQL Server, Sha-
pefile, entre outras. Apesar da versão para 
PostgreSQL/PostGIS não estar estável, já se 
encontra em condições de ser utilizada em 
ambiente de produção. O zigGIS, que come-

çou por ser um projecto de software livre, 
consiste numa extensão para o ArcGIS Desktop 
que lhe acrescenta a capacidade de aceder e 
editar dados armazenados em PostgreSQL/
PostGIS. O acesso ao có-
digo do zig GIS encontra-se 
aberto mas a sua utilização 
continua a ser livre apenas 
para fins não comerciais.
A utilização destas ferra-
mentas veio confirmar, como 
tendo sido correcta, a opção 
inicial de basear o SIG na 
utilização de um SGBD 
com suporte para armaze-
namento e processamento de dados espa-
ciais (PostgreSQL/PostGIS, neste caso), per-
mitindo assim uma gestão e acesso centrali-
zados da informação. Esta gestão passou a 
ser feita não apenas através das ferramentas 
de software aberto mas também através de 
soluções comerciais como o Autocad Map e 
o ArcGIS Desktop.
O outro mecanismo de integração consiste 
na utilização de serviços de mapas, de acordo 

com as especificações WMS e WFS. Estes 
serviços são publicados através do Mapser-
ver, que suporta ambas as especificações.
Através da utilização recente destas ferra-
mentas, foi possível integrar as soluções co-
merciais na plataforma tecnológica adoptada 
para o desenvolvimento do SIG do Municí-
pio de Albufeira, como pode ser observado 
na figura 3.

5. CONCLUSÕES
Após três anos de adopção de software aberto 
para o desenvolvimento do SIG do Municí-
pio de Albufeira, podemos considerar que 
foi possível concretizar todos os objectivos 
que foram inicialmente definidos. Estes ob-
jectivos passavam pelo estabelecimento de 
uma plataforma tecnológica que permitisse 
suportar os vários requisitos associadas a um 
SIG municipal, em que os seus vários com-
ponentes fossem totalmente integrados, eli-
minando-se assim a necessidade de efectuar 
conversão e transformação de dados. Con-
sideramos que a concretização destes objec-
tivos, particularmente no que se refere à in-
tegração, se deveu, sobretudo, à adopção de 
aplicações que se baseiam em standards, 
tanto ao nível das estruturas de dados, como 
ao nível dos serviços, em particular do Open 
GIS Consortium (OGC), e que utilizam 
componentes que são utilizadas também 
noutros projectos (Geos, GDAL/OGR, 

PROJ4). Verificou-se também que o soft-
ware aberto é equivalente às aplicações co-
merciais, tanto em termos de funcionalida-
des, como de desempenho. Estes três anos 
permitiram mesmo confirmar que a adop-
ção de standards, nomeadamente as especi-
ficações do OGC, é mais rápida e completa 
no software aberto do que no comercial.

* Técnico Principal de Geografia,

Divisão de Informação Geográfica

sig@cm-albufeira.pt
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Figura 3  –  Ferramentas adoptadas para
o desenvolvimento do SIG do Município de Albufeira,

com integração de software comercial

11 - www.opengeospatial.org/standards/wms  •  12 - www.opengeospatial.org/standards/wfs
13 - http://fdo.osgeo.org  •  14 - www.obtusesoft.com
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Figura 2  –   Aplicação de emissão automática de plantas de localização e consulta dos Planos Municipais do Território 
através da Internet


