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Resumo 
 

O presente estudo apresenta, de forma detalhada, o Estágio desenvolvido na 

Divisão de Informação Geográfica (DIG) da Câmara Municipal da Amadora (CMA), 

que teve como principal objetivo compatibilizar e integrar as bases de dados do setor 

empresarial da Freguesia de Alfragide procedendo à sua normalização, para que os 

mesmos pudessem então ser devidamente geolocalizados. 

Tendo como ponto de partida para a realização da tarefa proposta a necessidade 

de encontrar uma metodologia que deia uma resposta rápida e eficaz às necessidades 

geográficas do município de acolhimento do estágio opou-se por recorrer à ferramenta 

de geocodificação em ambiente ArcGIS. No entanto durante o processo de inserção de 

dados deparou-se com algumas dificuldades, sobretudo aquelas que se prendiam com a 

complexidade dos endereços da região. Ao longo do presente estudo serão evidenciadas 

as medidas adotadas para a resolução dos problemas identificados durante o estágio e 

serão explicitados os finais do projeto. Serão ainda descritos e justificados todos os 

procedimentos tidos em conta e considerados necessários à realização da tarefa 

proposta.  
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Abstract 
 

The present study shows, in detail, the stage developed by us in the Division of 

Geographic Information (DIG) of the Municipality of Amadora (CMA). In that stage we 

were asked to harmonize and integrate the databases of the parish of Alfragide having to 

do the procedures required to normalize the business so that the information could, at 

least, be properly geolocated.  

Taking as a starting point for the realization of the proposed task we had to find 

a methodology that gives quick and effective response to the needs of the municipality 

geographic that hosted our stage. In order to accomplish that we chose to work with the  

ArcGIS Geocoding tool. Nevertheless, during the process of data insertion we faced 

some difficulties, especially those which were connected with the complexity of the 

addresses of the region,.  

Throughout this study we intend to highlight the measures taken to solve the 

identified problems during the stage and to show the final results of the project. In the 

same way all of our procedures are to be explained according to the needs we felt along 

the way.  

 

Keywords: Geolocation, Geocoding, Addresses, Databases 
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1 - Introdução 

O presente trabalho consiste num relatório de estágio efetuado no âmbito do 

Mestrado em SIG e Modelação Territorial Aplicados ao Ordenamento do Território 

(SIGMTO) do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da 

Universidade de Lisboa (UL) e tem como propósito a aquisição do grau de mestre nesta 

especialidade.  

Tratou-se de um estágio com a duração de seis meses, realizado na Divisão de 

Informação Geográfica (DIG) da Câmara Municipal da Amadora (CMA), que teve 

como Orientadores o Professor Doutor Jorge Rocha (IGOT-UL), responsável pelo 

contexto académico e a Dra. Susana Pereira, que assumiu a supervisão do estágio na 

entidade acolhedora. 

O Município da Amadora, contiguo à Capital do País, insere-se no núcleo central 

da Área Metropolitana de Lisboa, estando profundamente influenciado pelos fenómenos 

espaciais que ocorrem à escala municipal e supramunicipal. 

Os Municípios conforme previsto no quadro legal em vigor
1
, têm várias 

atribuições, nomeadamente no domínio do ordenamento do território. Esta atribuição 

enunciada de forma genérica é desenvolvida em legislação específica, que transfere para 

os Municípios, entre outras tarefas, a de elaboração de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território
2
. Neste contexto, cabe ao Município manter atualizado um 

repositório de dados em domínios tão vastos como: a demografia, a base económica, os 

equipamentos coletivos, o licenciamento urbanístico, os transportes, etc.    

  No âmbito do estágio foi proposta a exploração de uma possível metodologia 

para solução da geolocalização das funções urbanas, iniciando-se pela compatibilização 

e integração das bases de dados do sector empresarial provenientes de diferentes fontes: 

o Instituto Nacional de Estatística (INE); o Ministério do Trabalho (MTSS) e o 

DBInforma e posterior geolocalização. O objetivo era a normalização dos dados em que 

                                                      
1
 alínea n) do artigo 23º Lei 75/2013 de 12 de setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais. Estabelece o regime jurídico da transferência e 

competências do Estado para as autarquias locais para as entidades intermunicipais e aprova o regime 

jurídico do associativismo autárquico, 
2
 Decreto-Lei nº 69/90, de 2/3 I Série Nº51- Regula a elaboração, aprovação e ratificação  

dos planos municipais de ordenamento do território 
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deveria ser integrada a informação das diferentes tabelas para posterior geolocalização 

utilizando um método que permitisse que o maior número possível de funções fosse 

posicionado da forma mais precisa e completa possível. 

Assim pretendeu-se encontrar uma metodologia que, de forma rápida e eficiente, 

trate a informação destinada à realização de estudos de apoio à decisão e ao mesmo 

tempo disponibilizá-la a entidades externas (estudantes, empresas e cidadãos em geral), 

poder realizar os estudos e efetuar as medidas necessárias para a melhor gestão do 

município. Tendo em vista este objetivo utiliza-se a geocodificação com recurso ao 

ArcGIS 10.2 (ESRI
3
), uma vez que esta ferramenta pode ser usada quando se pretende 

geolocalizar elementos de forma (quase) automática. Não esquecemos, no entanto, as 

contrariedades que dotam a ferramenta citada de alguma complexidade pois requer 

dados normalizados. As moradas em Portugal são complexas e ainda não estão 

totalmente normalizadas, ou seja, não seguem uma regra de escrita comum a todo o 

território nacional. Apesar disso este método tem sido gradualmente utilizado e 

revela-se uma boa alternativa à georreferenciação manual, algo pouco exequível quando 

se fala de um grande volume de dados.  

Com vista a ultrapassar as dificuldades referidas é importante que se considere o 

nível de cobertura e de detalhe dos dados de referência e da normalização dos dados de 

entrada. Para chegar a tal objetivo optou-se por explorar o software supracitado, i.e. 

Arcgis, nomeadamente a ferramenta Geocoding. Que se considera ser uma ferramenta 

bastante completa. 

O presente trabalho desenvolve-se ao longo de sete capítulos principais aos quais 

se tentou dar um enquadramento sequencial e através dos quais se foi reproduzindo a 

bibliografia considerada pertinente para, de seguida, e através da sua compreensão, 

demonstrar o nosso próprio projeto de trabalho na DIG da Câmara Municipal da 

Amadora. 

Assim, inicia-se com um enquadramento teórico, de seguida é abordado o tema da 

Geocodificação e avança-se então para as metodologias tidas em conta ao longo do 

estágio. Depois disso são apresentadas as análises dos resultados obtidos e numa fase 

mais avançada apresentada a ligação entre a geocodificação e o planeamento municipal. 

                                                      
3
 Empresa pioneira em Portugal e líder de mercado dos SIG também no resto do mundo 
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Terminamos com a consulta de endereços e uma abordagem aos problemas advindos 

das limitações das bases de dados.  

No campo das conclusões serão considerados os aspetos mais pertinentes da nossa 

intervenção prática no processo de geocodificação para a freguesia de Alfragide, bem 

como os problemas com que nos deparamos ao longo dos seis meses em que o nosso 

estágio decorreu. 
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2 - O Estágio na Câmara Municipal  

O presente relatório de estágio adveio da necessidade de resolver problemas 

relacionados com a integração e compatibilização das bases de dados e com a 

premência de normalizar os endereços postais para além da necessidade de minimizar os 

constrangimentos decorrentes da geolocalização das funções. Estes constrangimentos 

advêm, em parte, da falta de uma normalização comum. Um outro objetivo teve a ver 

com a intenção de organizar a informação geográfica para que esta pudesse ser acedida 

por qualquer utilizador. Tratou-se de um estágio alargado a todo o processo de 

geocodificação que teve por base o software ArcGIS. 

O Geocoding, que será explicado de forma detalhada mais à frente no presente 

estudo, é um sistema que permite a identificação de uma posição na superfície terrestre 

a partir de um endereço alfanumérico (Davis et al., 2003). Além desta ainda possui mais 

potencialidades, mas também se lhe apontam algumas debilidades. 

Na verdade a geocodificação (Geocoding), tal como é entendida por Goldberg 

(2008), pode ser explicada como uma linguagem informatizada dos endereços, que, 

normalmente, são verbalizados para o passar a informação a outra pessoa. Mas esta 

forma de explicar por palavras o lugar onde o individuo se situa, não pode ser entendida 

pela linguagem informatizada pelo que era necessário empreender um sistema de 

processamento da informação que fosse capaz de a converter em descritores textuais 

válidos numa base de dados geo-espacial, i.e. que fossem georreferenciáveis. (Goldberg, 

2008). 

Para Latour e Floch apud Cavion (2008, p.35), citados por Prochnow e Oliveira 

(s/d) a geocodificação é um “processo que consiste em associar coordenadas a um 

ponto no espaço: o endereço postal ou geográfico”, sendo que o seu objetivo primordial 

consiste em “determinar, por estimativa, a posição geográfica correspondente a cada 

endereço em um mapa”. 

Na perspectiva de Crosier (2004) é um processo de nomeação de um lugar, 

geralmente sob a forma dos valores das coordenadas, a um endereço fazendo a 

comparação dos elementos de descrição do lugar contidos no endereço com os 
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elementos que estão presentes no material de referência. Em suma, a geocodificação 

pode ser descrita como a conversão de um endereço a um ponto específico do mapa. 

Prochnow e Oliveira explicitam ainda que para se levar a cabo um processo de 

geocodificação tem que existir um arquivo vetorial de armazenamento das informações 

que dizem respeito aos planos de arruamento das regiões e assim o mecanismo da 

geocodificação poderá operar da forma como Zandbergen (2008) citado por Prochnow e 

Oliveira (s/d) descreveu: 

“Nesta abordagem, um sistema viário é representado como segmentos de linha de 

rua que armazenam os nomes das ruas e os intervalos de números de casas e os 

números das quadras em cada lado da rua. A geocodificação de endereços é realizada 

primeiro combinando o nome de rua, em seguida o segmento que contém os números de 

casa e finalmente adicionando um ponto ao longo do segmento com base em uma 

interpolação linear dentro o intervalo de números das casas. Um recurso opcional pode 

ser utilizado para mostrar de que  lado  do  segmento  de  linha  da  rua  o  endereço  é  

localizado.  Esta abordagem para geocodificação de um endereço é conhecida como 

modelo de "geocodificação de rua"  

No entanto, a metodologia adoptada no presente trabalho foi diferente, optou-se 

por se recorrer à implantação pontual para a geocodificação dos endereços. 

Dentro do campo das potencialidades apontadas para o Geocoding aquela que 

mais destaque tem é o facto de este permitir que a georreferenciação seja feita de forma 

rápida e efetiva mas para que tal aconteça, e como já se constatou, é muito importante 

que o sistema esteja integrado em bases de dados geográficas. Ou seja, em sistemas 

onde os dados, ou informações, são armazenados e devolvidos de forma organizada, 

facilitando, assim, operações de leitura e de consulta. 

Apesar de todos os benefícios que o método da geocodificação pode trazer 

também importa que se sublinhe que ele pode ser promotor de algumas dificuldades 

como, por exemplo, a medição da precisão dos resultados obtidos. Sendo que, para 

ultrapassar este obstáculo, se criou o Geocoding Certainty Indicator (GCI). Este, 

segundo nos dizem Davis Jr. e Fonseca (2007) representa um “método para calcular a 
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precisão e realizar a classificação dos resultados de forma a atender as necessidades 

do utilizador do sistema” (Davis Jr. e Fonseca, 2007, p. 38). 

Tem-se verificado que com o desenvolvimento das novas tecnologias foi possível 

integrar o processo de geocodificação e as bases de dados de que depende para 

funcionar, em sistemas web que podem ser trabalhados e acedidos diretamente através 

da internet. Este tipo de distribuição veio dar um forte impulso ao mercado e ao próprio 

meio académico que gira em torno do estudo da geocodificação. O mercado das 

geotecnologias e dos SIG corporativos passou agora a ser uma ferramenta de eleição no 

que toca à gestão municipal, à prossecução dos objetivos de trabalho dos municípios nas 

mais diversas áreas, porque favorece a organização dos dados e acesso aos mesmos com 

a rapidez e a eficiência, como já foi supramencionado. 

Na verdade os municípios têm um elevado número de tarefas que ficam mais 

fáceis de executar através da geocodificação pois há a constante necessidade de 

atualização de dados, uso e implementação de metodologias. É assim percetível a 

importância de um sistema permita aceder e fazer correr todo o processo de forma 

rápida e eficaz. 

Fazendo referência a outras áreas do saber, o processo de Geocoding pode ser 

também muito importante no contexto da monitorização dos acidentes rodoviários, 

como provou Cunha e Silva (2009) ou para o funcionamento global do sistema de 

saúde, demonstrado por Gerard Rushton et al.(2000). 

 

2.1 - Enquadramento geográfico da Amadora 

A Amadora insere-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML) (cf. Anexo), é um 

município com 23,79 km
2
 que segundo os Censos 2011 contava 175 135 habitantes e 

ocupava o primeiro lugar em densidade populacional comparativamente com os 

Municípios que compõem a Grande Lisboa com 7363 hab./km
2
.  
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Com a entrada em vigor da reorganização administrativa
4
 o Município da 

Amadora passou de 11 para 6 freguesias: Encosta do Sol, Mina de Água, Falagueira – 

Venda Nova, Venteira, Águas Livres e Alfragide como se pode constatar na figura 2.1 

 

Figura 2.1 - Freguesias Segundo a Reorganização Administrativa de 2013 

                                                      
4
 Aprovada pela Lei 11/A 2013 de 28 de Janeiro 
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A Amadora é um município caracterizado pela sua contiguidade e acessibilidade a 

Lisboa suportada por uma importante estrutura viária de nível regional. 

Com a Reorganização Administrativa, Alfragide passou a integrar parte da extinta 

Freguesia da Buraca, passando de 8 740 (2001) para cerca de 17 000 residentes (2011), 

de uma área de 1,33km
2
 para 2,51km

2,
 passando de u ma densidade populacional de 6,6 

hab/km
2 

para
 
6,8 hab/km

2
. 

A Freguesia de Alfragide, objeto do presente estudo, ocupa uma área de 2,51 km
2
, 

é delimitada por três canais rodoviários: o IC19 (a norte), a EN117 (a poente) e a 

CRIL/limite de Concelho com Lisboa (Nascente) como se pode observar na figura 2.2. 

Estes limites proporcionam uma boa acessibilidade que dita a fixação das 

atividades económicas (nomeadamente serviços, indústria, armazenagem, etc.) e da 

residência que por sua vez atrai funções de proximidade.  

Apresenta uma estrutura de ocupação urbana heterogénea, com grandes 

urbanizações das décadas de 70/80, destacando-se estas décadas pela concretização de 

projetos de iniciativa privada, com edifícios multifamiliares correspondentes aos locais 

com densidades mais elevadas do município (Quinta Grande de Alfragide). 

A sul da Quinta Grande que, foi alvo de um Plano de Iniciativa pela 

Administração Central, o Plano Integrado do Zambujal (especificamente a zona sul da 

Estrada do Zambujal) que definiu a partir deste ponto a estrutura da ocupação urbana; 

tendo também permitido um aumento do emprego publico no município da Amadora. 

A Freguesia de Alfragide também integra os aglomerados de Alfragide sul, Bairro 

do Zambujal e o Parque empresarial da EN117. Este importante eixo terciário serve o 

concelho da Amadora e o de Oeiras constituindo um centro empregador e de vocação 

empresarial. Destaca-se neste campo a existência de duas grandes superfícies 

especializadas (IKEA e Decathlon). 

Esta freguesia apresenta uma coincidência interessente, inclui a área estratégica de 

desenvolvimento municipal “B” pertencendo à UOP 06 (definida em Planta de 

Ordenamento), sendo que para ali está previsto o fortalecimento do processo de 

qualificação urbana (artigo 72º do Regulamento do PDM) e consolidação da vocação 
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empresarial através da definição da classe de espaço industrial/serviços existentes. 

Prevê ainda os usos: urbano, urbanizável misto, equipamentos, verde de proteção e 

enquadramento urbano. 

 

Figura 2.2 - Freguesia de Alfragide e suas acessibilidades 

 

A heterogeneidade deste território, no que diz respeito à ocupação e à diversidade 

de funções urbanas, com funções de proximidade que servem as áreas habitacionais e 

grandes unidades destinadas a receber industria e serviços, motivou a sua escolha na 

realização do estudo de caso.  
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2.2 - A Divisão de Informação Geográfica (DIG) 

Segundo o Aviso n.º 14634/2010, de 23/7 DR I Série N.º 142 e os Avisos n.ºs 

22970 e 22971/2010, de 10/11 DR I Série N.º 218, do regulamento da Orgânica dos 

Serviços Municipais do Município da Amadora, (cf. Anexo) compete a esta divisão, de 

um modo geral:   

i. A leitura articulada das diferentes figuras de planeamento territorial de nível 

superior, com as orientações da política setorial, com os documentos de âmbito 

nacional e europeu com incidência espacial e que devem orientar as políticas 

urbanas; 

ii. A Interpretação da visão estratégica vertida no PDM e desenvolvimento de 

estudos detalhados neles apontados; 

iii. A realização de estudos de caracterização do Município, nos domínios físico, 

demográfico, económico, etc, recorrendo com frequência a fontes oficiais 

produtoras de informação; 

iv. A instituição da prática da avaliação no planeamento (PDM e estudos sectoriais 

de planeamento);    

v. A produção de cartografia digital, de base e temática; 

vi. A construção, implementação e tratar da manutenção de uma infraestrutura de 

dados espaciais; 

vii. A construção e atualização de um banco de dados geográficos, destinado a 

responder a públicos diferenciados (público em geral e serviços internos do 

Município)  

 

2.3 - Dados de base 

Consistem nos dados em tabelas que identificam os endereços para a 

geocodificação das funções da freguesia de Alfragide. É importante salientar os custos 

de aquisição de informação para o município, cada uma das bases de dados apresenta os 

seus valores de aquisição periódica. 

No que concerne às bases de dados disponíveis para a realização deste estudo, 

estas foram provenientes do INE (2011), do Ministério do Trabalho (MTSS) de 2007, 
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da DB Informa (exercício financeiro) correspondentes a 2012 e por fim os dados de um 

levantamento funcional feito no campo pela CMA em 2002 e 2012 para confirmação de 

algumas funções e despiste de informações ambíguas nas bases de dados. 

 A base de dados do Sistema de Contas Integradas (SCI) do Instituto Nacional de 

Estatística (INE 2011) contêm as sedes das empresas mas apenas fornece as 

informações relativas a sociedades, sem informação dos empresários em nome 

individual. É também disponibilizada a informação pormenorizada relativa às CAE e à 

forma jurídica das empresas bem como o escalão de volume de negócios e o escalão de 

pessoas ao serviço. 

O MTSS (2007) apresenta a lista dos estabelecimentos, só declarando os 

trabalhadores ao serviço, não contendo o emprego à exceção dos serviços públicos, 

mediante regime de contrato individual de trabalho. Regista também a informação 

referente ao número de pessoas ao serviço nesse estabelecimento bem como a respetiva 

CAE que se refere ao mesmo. 

 A informação prestada é geralmente a mesma que se apresenta no edifício onde 

se encontra a função, ou seja, o nome do serviço 

Relativamente à DB Informa (2014), contem informação proveniente de mais do 

que uma fonte de dados, é a mais recente, apresenta os dados de todas as empresas, 

sedeadas ou não, públicas ou privadas e inclui também informações de empresários em 

nome individual. Apresenta a forma jurídica, por vezes apresenta o nome de registo 

original e não o nome que atribuem à loja. 

Datas de constituição e de início de negócios, a forma jurídica, o capital e a 

informação económica e organizacional das mesmas. A informação da CAE é também 

disponibilizada. 

 

2.4 - Informação de apoio disponível 

Para além das bases de dados, foram disponibilizados outros dados de apoio como 

recurso à confirmação de dados, confrontação de informações ambíguas. São elas: 
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i. Intranet - Pré registos (para aceder aos lotes que agora são número de polícia, 

usado para completar moradas erradas ou incompletas com informação que 

refere a antigos números de lote). 

ii. Informação de apoio online - Correios de Portugal S. A - CTT.pt (confirmação 

de códigos postal), Pai.pt (para apoio ao preenchimento e confirmação de 

dados); 

iii. Informação alfanumérica e cartográfica - Cartografia vetorial à escala de 

aquisição de 1/2000, com o sistema de coordenadas ETRS 89 homologado pelo 

IGP em Abril de 2009; Carta Administrativa Oficial Portuguesa CAOP (2012 e 

2013); e Base CTT Paralelos com o Sistema de Coordenadas ETRS 89 

(Fevereiro 2007); 

iv. Temas - Eixos de via (implantação linear), edifícios (implantação poligonal), 

números de polícia (implantação pontual) usados como confrontação de dados 

para confirmação de moradas quando as bases de dados apresentam informações 

ambíguas que necessitam de ser esclarecidas); 

v. Ortofotocartografia - Voo 2009 homologado pelo IGP em Novembro de 2012; 

vi. Levantamento funcional de 2002 e 2012 (informação relativa ao trabalho de 

campo realizado que confronta as dúvidas existentes); 

vii. Plano Integrado do Zambujal (no decorrer da confirmação de moradas 

surgiram duvidas especificas a este local, nesta zona aquando da criação do 

plano integrado os endereços alteraram-se, pelo que se verificaram as 

correspondências entre a morada antiga e a atual). 

 

2.5 - Trabalho de campo  

O trabalho de campo consistiu na ida ao local cuja base de dados suscitava mais 

dúvidas e incoerências, no Plano Integrado do Zambujal, local também conhecido como 

Varandas de Monsanto. Foram levantadas todas as funções presentes no quarteirão e 

posteriormente comparadas com os dados de base. Como apoio ao trabalho de campo 

foi criada uma “ficha-tipo” (cf. Anexo). 

Importa ainda referir a Precisão temporal dos dados, que tem de ser tida em linha 

de conta na realização dos estudos. Esta é uma medida que define por que período de 
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tempo os dados são validos dependendo do tipo de análises a realizar, dependendo de 

múltiplos fatores, como monetários. Os dados geralmente são de elevado valor e nem 

sempre é possível comprar os mais atualizados. 

Este facto pode ter efeitos importantes no resultado final tanto no que diz respeito 

a atributos espaciais como não espaciais. A informação disponibilizada para este 

trabalho sendo proveniente de várias fontes e de anos diferentes tornou o processo de 

tratamento de dados mais difícil pois em alguns casos a informação presente nas bases 

de dados revelou-se ambígua pelo que se teve de verificar se, se tratavam de dados 

desatualizados no caso da base de dados mais antiga ou se, se tratava de incorreção na 

inserção dos dados, no caso das bases de dados mais recentes. 

 

2.6 - SIG e Geocodificação 

A existência dos SIG traz grandes vantagens ao funcionamento da vida 

comunitária não só porque favorece a organização e manipulação dos dados como 

também porque permite o acesso aos mesmos por parte de todos os interessados. Na sua 

forma mais simples, os SIG podem ser definidos como um gestor de bases de dados 

que, em funcionamento conjunto com outros sistemas informáticos permite o desenho 

de mapas digitais. (Peters e Macdonald, 2004 citados por Oliveira, 2008, p. 7). 

Tal como explica Oliveira (2008) os SIG podem ser considerados um sistema de 

hardawe e de software que comporta informação espacial e procedimentos 

computacionais com vista a facilitar a análise, a gestão ou a representação do espaço. É 

também importante quando se trata de analisar os fenómenos que ocorrem no espaço 

geográfico. (Oliveira, 2008). 

Os SIG não funcionam, no entanto sem a intervenção da componente humana, 

esta deve ter formação adequada para que a eficácia e a operacionalidade do sistema 

sejam asseguradas. (Oliveira, 2008). 

Ainda suportado nas informações que Oliveira (2008) transmite pode-se avançar 

que os SIG são tanto mais importantes quanto a importância que as próprias 

representações espaciais, alfanuméricas os estatísticas, têm uma vez que estas, através 
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de mapas temáticos, facilitam a interpretação dos fenómenos que podem ser descritos 

ou quantificados em bases de dados. 

Atualmente, a geocodificação em Portugal é feita de variadas formas, dependendo 

da qualidade dos dados de referência e de entrada. Para além do ArcGIS desktop que foi 

usado neste trabalho, está disponível também uma plataforma online que permite a 

geocodificação e que de certa forma é mais fácil de usar, no entanto está limitada pois a 

conta Trial, dura 30dias e tem um limite de 1000 endereços, isto se não for adquirida 

uma licença. O ArcGIS Online (World Geocode Service), pertencente à ESRI, é um dos 

métodos utilizados na geocodificação de endereços que faz recurso do software ArcGIS 

que também se usou neste estudo, mas na versão Desktop (10). 

No que diz respeito ao ArcGIS online, de um modo geral devido à informação 

geralmente disponível, são utilizadosos números de polícia que estão definidos por 

intervalos ao longo de pequenos segmentos de cada troço da rede viária, limitados por 

"extents" (Left from e Left To do lado esquerdo da rua e Right From e Right To do lado 

direito da rua). O resultado é então colocado no centróide (normalmente o centro 

geométrico) desse pequeno segmento da rua, onde o número de polícia está contido nos 

limites referidos atrás. No entanto, é um exemplo pois os resultados dependem em 

grande parte da qualidade dos dados de referência (presentes no software, dados de 

base) e dos dados de entrada (endereços previamente estruturados). 

Em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, os sistemas de 

geocodificação trabalhados a partir destes sistemas informáticos de referência estão já 

bastante evoluídos sendo que se regista uma interessante preocupação governamental 

em usar e aproveitar os benefícios dos mesmos. Neste país a geocodificação tem servido 

diferentes propósitos seja ao nível de estudos censitários seja para a distribuição diária 

do correio. Noutras localizações do mundo, ainda em desenvolvimento, como o Brasil a 

geocodificação ainda se encontra numa fase quase embrionária o que dificulta, 

notoriamente a vida em comunidade (Davis Jr. et al, s/d).  

O método adotado para a geocodificação utilizado neste trabalho apresenta-se 

pouco utilizado, sendo que a georreferenciação é feita ao ponto e não ao centróide do 

eixo de via, como se verifica por vezes ser o método utilizado pela ESRI.  
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3 - Endereços Segundo os CTT 

Os CTT – Correios de Portugal S. A. são uma empresa portuguesa que se dedica ao 

negócio dos Correios. 

Segundo os CTT – Correios de Portugal o endereço pode ser entendido como o 

conjunto de informações precisas e completas que permite o encaminhamento de um 

objeto postal e a sua entrega ao destinatário, sem equívoco nem necessidade de 

investigação. 

A normalização de endereços adotada por esta entidade encontra-se organizada da 

seguinte forma. Algumas palavras podem ser traduzidas pelas suas abreviaturas na 

redação do endereço. Tal facto fica-se a dever à necessidade de minimizar o tamanho 

das linhas do endereço e a sua extensão. Mas a utilização de abreviaturas deve respeitar 

as seguintes regras, tal como lembram os CTT no documento Guia de produtos e 

Serviços (2012):  

i. “Os designativos de tipo de artéria podem ser abreviados (Rua = R; 

Avenida = AV); 

ii. As partículas (de, da, das, do, dos) podem ser suprimidas; 

iii. Os títulos, cargos ou profissões (doutor = DR; engenheiro = ENG) podem 

ser abreviados e, em caso de extrema necessidade, mesmo suprimidos; 

iv. Como terminadores de abreviaturas não devem ser utilizados pontos. O 

separador de palavras deve ser o espaço; 

v. Os nomes de artérias e localidades quando são constituídos por uma única 

palavra não devem ser abreviados; 

vi. Nos nomes de artérias e localidades quando são formados por três ou mais 

palavras não se deve abreviar nem a última, nem a primeira palavra (caso 

não se trate de um título); 

vii. Das palavras intermédias, caso existam e quando necessário, pode ser 

inscrita apenas a letra inicial.” (CTT – Correios de Portugal, S. A., 2012, 

p. 50). 
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3.1 - Endereços em Geocodificação 

Os endereços são a forma mais comum de expressão que o indivíduo usa  para 

comunicar a outros uma determinada localização, dentro de uma cidade, de um país ou 

até mesmo em alguma parte do mundo. Eles são de tal forma importantes que não é 

possível, nos nossos dias, imaginar a vida em sociedade sem que eles existissem. 

Existem variadas formas para denotar um lugar, no entanto a maioria das pessoas 

utilizam correntemente a localização descritiva desses lugares para referir o seu 

contexto espacial. Atentando em Rhind (1999), identifica-se o problema da falta de um 

padrão além-fronteiras, apesar da referência espacial por endereços urbanos seguir um 

padrão, não existem regras rígidas sobre a ordem que os componentes devem ser 

apresentados ou sobre elementos de separação.  

É necessário transformar a expressão textual do endereço num objeto espacial, 

com coordenadas, de modo a ser possível associar, caso se queira, a outra informação, 

como por exemplo indicadores relativos à temática em estudo  

Mediante isto, nem todos os sistemas de informação convencionais criam 

atributos diferenciados para os componentes do endereço, e é comum que o endereço 

seja armazenado como uma expressão textual livre (Eichelberger 1993; Fonseca et al. 

2003). 

No caso concreto deste estudo, os endereços consistem na forma de localizar no 

espaço as funções existentes na freguesia de Alfragide. Os endereços disponíveis podem 

ser referentes à localização da função ou, em alguns casos à morada do proprietário que 

terá registado essa mesma função.  

 Os endereços podem ser diretos ou indiretos na forma como se referem aos 

locais. Os diretos são aqueles que apresentam um descrição estruturada, como o 

endereço postal ou lotes, enquanto os indiretos se referem a números identificativos do 

local e/ou códigos. 

Quando se pretende indicar a localização de um lugar, quase sempre se faz pelo 

seu nome ou endereço. Este tipo de referência, onde a localização não aparece 



17 
  

 

explicitamente na forma de coordenadas espaciais, é conhecido como referência 

espacial indireta (Borges et al., 2003).  

Os endereços diretos podem ser absolutos (que fazem uma referência definitiva 

ao local) ou relativos (indicando o posicionamento de determinado local em relação a 

outro). 

Os endereços presentes são diretos e absolutos e seguem a estrutura definida para 

Portugal como a mais habitual, uma vez que não se encontra estabelecido um padrão a 

nível nacional, apenas aquele que é utilizado pelos CTT que nem sempre é seguido ou 

conhecidos pela população portuguesa de forma pormenorizada 

Como Goldberg (2008) também salienta, as indicações de lugar relativas não 

chegam quando se trata de servir convenientemente o processo de geocodificação uma 

vez que este exige informações concretas e com validade geográfica. Requer ainda 

sequências textuais descritivas do endereço, tal como será descrito mais à frente  

É por causa dessa necessidade que importa que os endereços sejam normalizados, 

caso contrário seria muito difícil entender a localização de um espaço diferente daquele 

que se conhece e de o integrar para poder ser trabalhado. É necessário transformar os 

endereços em objetos localizados no espaço geográfico para assim poderem ser 

associados a outros elementos importantes relacionados com o trabalho (Skaba, 2009). 

 

3.2 - Composição e estruturação de endereços para geocodificação 

O elemento do endereço corresponde a um componente individual, como por 

exemplo: o número de polícia. Os componentes de um endereço compõem o formato do 

mesmo e podem ser pré-estabelecidos ou definidos para o fim desejado.  

Os elementos de um endereço podem ser apresentados sob diversos formatos. 

Aquando da geocodificação, o formato do endereço é interpretado, os elementos são 

identificados e comparados com os elementos presentes nos dados de referência. 
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Os endereços em Portugal geralmente organizam-se segundo uma estrutura que 

também foi adotada no software de geocodificação ArcGIS que a ESRI Portugal 

estipulou como: 

i. Tipo de rua 

ii. Nome de rua (designação) 

iii. Número de polícia 

iv. Código Postal 

v. Município 
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4 - Geocodificação  

Geocodificação é um método de georreferenciação (Goldberg et al. 2007) que 

pode ser aplicado às mais variadas disciplinas científicas e representa uma componente 

importante dos SIG urbano. É o processo de obtenção do código da localização da 

informação a tratar (como os endereços) e a sua transformação em informação de 

localização específica (Coordenadas). Ou seja, é o processo de associar um endereço ou 

nome de um local a dados espaciais. Trata-se de um processo baseado em códigos mas 

que nada tem a ver com os sistemas de métrica funcionando, ao invés, através de 

sistemas de descritores. 

Assim, para que seja levado a cabo o processamento é necessário converter esses 

descritores de texto em dados geoespaciais válidos. Na linguagem da ciência da 

informação geográfica, este conceito geral de tornar a informação espacial implícito 

explícito é denominado de georreferenciação. Este processo diz respeito à ação de tratar 

ou transformar a informação não-geográfica ou informação que não tem referência 

geográfica, em informação válida para que esta possa vir a ser usada em análises 

espaciais. 

A georreferenciação é, portanto, o processo de, obter informação rasterizada ou 

vetorial ou outros dados espaciais já com coordenadas e a possibilidade de 

transformá-las numa posição relativa para outros dados espaciais possam ser 

determinados.  

O método da georreferenciação deve ser único e deve conectar toda a informação 

de que se dispõe a um local exato. Ele também deve ter a característica de ser 

“partilhável”, ou seja, deve poder ser usufruído por um vasto leque de indivíduos, além 

disso ele deve persistir ao longo do tempo, a georreferenciação de hoje devem ter a 

mesma validade no futuro.  

Já a Geocodificação faz referências lineares, baseadas no sistema ordinal. Por 

exemplo no caso de endereços, as casas são ordenadas ao longo das ruas em que se 

encontram dispostas. O Geocoding tem a ver com a atribuição de nomes aos locais e 

esta tarefa não envolve ordem nem medidas. No entanto alguma similitude pode ser 

sublinhada entre o geocodificação e a georreferenciação na medida em que a primeira 

converte a linguagem natural em coordenadas. Segundo Davis et al. (2003), este método 
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pode ser definido como a identificação de uma posição na superfície terrestre a partir de 

um endereço alfanumérico. 

Segundo Rocha e Henriques (2014) a Geocodificação é um “processo de 

transformação de uma descrição numa localização, através de um sistema de 

coordenadas ou nome de uma determinada localidade” (Rocha e Henriques, 2014, p. 

23). Estes autores explicam que a geocodificação permite criar uma tabela donde 

constem as designações dos lugares, sejam pequenas vilas, aldeias ou grandes cidades e, 

a partir daí, transformar essas designações em pontos, resultando em localizações 

geográficas caracterizadas por determinados atributos que poderão ser utilizados em 

representações geográficas ou em análises espaciais.  

Os autores citados acima sublinham a importância deste método porque ele 

permite, automaticamente de uma forma simplificada e dinâmica, a transformação de 

meros caracteres em dados espaciais, possibilitando, assim, a descoberta de padrões de 

análise na informação resultante de todo o processo, o que confere a verdadeira riqueza 

aos SIG.  

Existe mais do que um tipo de geocodificação dentro do método geral (figura 

4.1) sendo que por cada um deles podemos alcançar diferentes níveis de exatidão. 

Rocha e Henriques (2014) se referem à geocodificação direta, que se subdivide em 

precisa e aproximada e a geocodificação indireta, ou seja, aquela que transmite 

informações vagas. Tal como os próprios autores definem “a geocodificação direta 

precisa não requer um tratamento prévio dos dados para obtenção do ponto de 

localização, a direta aproximada corresponde à determinação do centro geométrico 

(centróide) de um elemento de referência para obter o ponto de localização, e.g. 

referência à localidade = centróide do núcleo histórico atual, e a indiretas vaga é 

utilizada quando não existem referências de localização identificáveis nas cartas atuais, 

e.g. acima do rio e antes da estrada” (Rocha & Henriques, 2014, p. 24). 
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Figura 4.1 – Métodos de Geocodificação 

 

Entendida como um processo a geocodificação pode ser definida como a 

transformação de uma descrição de lugar sob a forma de dados alfanuméricos (par de 

coordenadas, endereços, nome de um lugar) – dados de entrada - numa localização à 

face da terra (criando representações geométricas; coordenadas geográficas) – dados de 

saída. 

 Dependendo do método adotado, os dados podem ser inseridos um a um ou todos 

numa tabela previamente normalizada. Quanto aos dados de saída (pontos, linhas ou 

polígonos) são pares de coordenadas que, idealmente correspondem à localização 

precisa do fenómeno que são associadas aos endereços de entrada podem e ser 

cartografados e/ou capazes de ser usados em análises espaciais. Segundo Davis Jr, e 

Fonseca 2007, assume-se que a geocodificação foi criada para estabelecer uma 

localização para um fenómeno real, mesmo que essa localização seja aproximada. 

A geocodificação é um método que pode ser conceptualizado por si só mas 

existem múltiplos componentes tais como operações, algoritmos e fontes de dados que 

podem trabalhar em conjunto formando um resultado final. A geocodificação serve 

para, por exemplo, realizar uma análise de dados geográficos (como reconhecer padrões 

de ocupação e utilização do espaço) quer seja através de métodos estatísticos e 

ferramentas de análise ou apenas pela visualização dos dados. Com a ajuda de um SIG e 

após o processo de geocodificação, é possível selecionar a informação que se quer 

utilizar, baseada nos padrões, e disponibilizá-los para visualização. 

Método geral de 

Geocodificação

Geocodificação 

Direta

Geocodificação 

Indireta

Aproximada Precisa Vaga



22 
  

 

A Geocodificação é normalmente um processo de multi-componentes, que recorre 

da aplicação de vários algoritmos seguindo cada um as próprias metodologias, 

softwares e tipos de dados diferentes que trabalham em conjunto para produzir um 

resultado final. 

 As ferramentas da geocodificação são constituídas por métodos e bases de dados, 

geralmente referidas como bases de dados de referência. 

 

4.1 - Objetivos dos métodos de geocodificação 

O uso do método de geocodificação tem em conta objetivos concretos sendo que o 

primeiro destes passa pela possibilidade de minimizar o trabalho de inserção de dados e 

também pelo facto de, ainda em fase inicial, possibilitar a deteção e eliminação de erros 

nos dados. 

Para além disso outro dos objetivos que se prendem com o uso deste método é a 

necessidade de otimizar a eficiência de armazenamento, um aspeto de extrema 

importância, sobretudo, quando se trata de bases de dados com muita informação e 

volume. 

Na verdade, com o uso de bases de dados geográficas
5
, é possível eliminar o 

volume, compactando a informação, desde que, é claro, se saiba à partida qual a 

informação redundante e qual a essencial.  

Um outro objetivo, que leva à procura e utilização deste método é a possibilidade 

que ele oferece de trabalhar os dados para que sejam flexíveis. Esta vantagem é, de 

facto, bastante útil e até pertinente pois a qualidade de uma base de dados não garante, 

por si só, que ela possa ser usada em diferentes estudos e análises. A base de dados 

construída para um estudo pode adaptar-se na perfeição aos objetivos desse estudo mas 

já não servir de base a outro estudo, mesmo que tenha características similares ao 

primeiro. Apesar disso há sempre que ter em conta que a geocodificação que hoje serve 

                                                      
5
 “A base de dados para dar suporte aos processos de geocodificação deve possuir estrutura de SIG, com 

um banco de dados alfanumérico relacional, contando com os cadastros e relacionamentos para as 

consultas, e os arquivos gráficos associados a estes cadastros” (Skaba, 2009, p. 7) 
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para determinado fim e estudo, amanhã pode ser necessária para outras pessoas usarem 

para outros fins. Assim, uma boa base de dados não impõe restrições de exatidão, 

precisão e fiabilidade. 

 

4.2 - Métodos de geocodificação  

Por métodos de geocodificação entendem-se os algoritmos desenvolvidos com 

vista a possibilitar a comparação de endereços alfanuméricos com as bases de dados e 

com um determinado esquema de normalização. Muitos softwares incluem algoritmos, 

mas só funcionam na perfeição se os dados de entrada estiverem bem normalizados. 

Ao longo dos tempos os métodos de geocodificação têm vindo a sofrer alterações 

com vista à sua melhoria e, sobretudo, à sua simplificação. Atualmente é possível 

geocodificar a partir de qualquer computador, bastante, para isso, que o software do 

mesmo tenha capacidade de execução para tal.  

Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros tempos de vida da geocodificação era 

necessário que um operador físico (um indivíduo) digitalizasse os dados para um 

computador e só então o processo de tornava automático. A digitalização automática, 

que integra diversos tipos de captura de dados. O primeiro método de digitalização 

automática foi o scanner em que os dados capturados tinham de ser prés processados 

para que o computador reconhecesse os diferentes objetos cartográficos. 

A evolução da tecnologia que permitiu estes desenvolvimentos ao método de 

geocodificação veio também favorecer a criação do mapeamento por computador. 

Como explicam Rocha e Henriques (2014) No método específico e de precisão 

existem dois tipos de geocodificação, a exata e a aproximada. 

A exata estabelece correspondências de um para um, no entanto podem também 

revelar erros de precisão e exatidão. Revelam-se cada vez mais importantes pois com o 

avanço dos sistemas permitem uma melhor precisão. 

A aproximada usa cálculos para estimar o local a que o endereço corresponde e 

pode também conter erros. Os métodos da geocodificação aproximada são os reais que 
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geocodifica dentro da área administrativa e “range”  que usa a interpolação para estimar 

a localização do endereço. 

Como explicam Rocha e Henriques (2014) a direta“ corresponde à 

determinação do centro geométrico (centróide) de um elemento de referência para obter 

o ponto de localização, e.g. referência à localidade = centróide do núcleo histórico 

actual” (Rocha e Henriques, 2014, p. 24). A indireta vaga, de acordo com os autores 

citados esta “é utilizada quando não existem referências de localização identificáveis 

nas cartas actuais, e.g. acima do rio e antes da estrada” (Rocha e Henriques, 2014, p. 24) 

O método usado para o grau de precisão exato, foi o de um para um: em que 

um endereço corresponde a uma única localização no espaço pretende-se um método 

rigoroso, e, apesar de este método ser preciso, para que o seja tem de obedecer a um 

longo trabalho de tratamento dos dados devido à imprecisão da normalização recorrente 

dos dados (Rushton, 2009). 

A geocodificação direta permite a obtenção do ponto de localização sem que 

antecipadamente se tenha que tratar os dados. Por seu turno quando se fala da 

geocodificação direta aproximada refere-se àquela a que corresponde a necessidade de 

determinação do centro geométrico, o centróide, esse elemento de referência que 

permite a obtenção do ponto de localização. De uma forma mais explícita podemos 

dizer aqui que a geocodificação direta aproximada faz referência à localidade, ao 

centróide do núcleo histórico atual. Já a geocodificação indireta vaga é a que permite 

obter pontos de localização quando não existem quaisquer referências de localização 

que possam ser identificadas nas cartas com que se trabalha. É uma geocodificação que 

parte de indicadores muito vagos. Como o saber-se, por exemplo, que se pretende 

identificar um ponto que fica “acima do rio e antes da estrada” (Rocha, Henriques 2014, 

p. 24). 

O exemplo atrás citado e que foi avançado por Rocha e Henriques (2014) é 

próximo da geocodificação na medida em que deixa transparecer simplicidade e 

frequência e a verdade é que a geocodificação é, de facto, frequente.  

No que concerne aos tipos de geocodificação automáticos ou manuais, existem 

alguns tipos o Batch Geocoding (geocodificação por lote de dados) que consiste na 
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geocodificação automática de uma lista de moradas adquiridas, o single search (única 

pesquisa) onde é feita a pesquisa de apenas uma morada introduzida manualmente e o 

reverse Geocoding (geocodificação inversa) em que é dado um conjunto de pontos com 

coordenadas conhecidas, e retorna-se os endereços, daí o seu nome, pois apresenta o 

processo invertido ao habitual. 

 

4.3 - Importância da geocodificação  

A geocodificação pode ser considerada uma ciência e uma arte. Os dados 

georreferenciados podem ajudar em análises estatísticas demográficas, sociais, ou 

mesmo económicas. Elas são úteis sobretudo na investigação de temáticas em que os 

acontecimentos têm localização espacial. 

Fazendo referência ao estudo levado a cabo por Gerard Rushton et al. (2009), os 

endereços geocodificados representam uma evolução e capacidade de, um dia obter os 

padrões espaciais da incidência de doenças como o cancro.  

A geocodificação permite que de forma simples e dinâmica se proceda à 

espacialização de dados que, à partida, eram meros caracteres. Por causa deste processo 

passa a ser possível descobrir padrões de análise na informação. Mas a geocodificação 

não acontece de uma única forma, ou melhor ela não resulta num único nível. (Rocha e 

Henriques, 2014) 

 

4.4 - Escolha do software de geocodificação 

Na escolha do software utilizado para o processo de geocodificação há que ter em 

atenção variados aspetos computacionais do mesmo e os objetivos do estudo que ditam 

a escolha ou não escolha desse mesmo software. (Goldberg, 2013). 

Apesar da escolha do software ter sido quase imposta por ser a disponível na 

entidade acolhedora de estágio foram analisados alguns critérios importantes quanto às 

suas capacidades. 
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São eles a flexibilidade do sistema, que traduz a capacidade do sistema para 

suportar alterações e acrescentos de pesquisas e métodos de geocodificação.  

É também importante o facto de permitir a importação dos dados de entrada, 

utilização de dados de referência disponíveis em formato vectorial (shapefile), a 

capacidade de identificar e fazer uma análise sintática dos endereços, a possibilidade de 

alterar parâmetros de correspondência e refazer as correspondências com novos 

parâmetros com o mesmo localizador de endereços, ou seja, também uma 

implementação de diferentes algoritmos de geocodificação. Depois de tudo isto é 

também importante que possibilite que os dados de saída, dados espaciais, sejam 

cartografados e representados de uma forma simples. 

No que diz respeito às métricas, é importante que o software seja suportado pelo 

sistema operativo em causa, que o modo de integração operacional permitisse a 

geocodificação de dados por lote (batch mode), que o processo pudesse ser interativo 

(interactive mode) em que o utilizador pode geocodificar os dados um a um se assim 

desejar e por fim o modo de revisão manual (manual review mode) em que são 

apresentados os resultados geocodificados e os não geocodificados. 

O facto de ser possível depois atualizar os dados era considerado um fator 

relevante pois para os municípios, que estão periodicamente a atualizar dados era 

importantíssimo que o processo se tornasse mais simples não tendo de correr todo o 

processo de montagem de projeto. 

 

4.5 - Mais-valias da geocodificação 

Uma das mais-valias da geocodificação prende-se com o facto de a informação 

poder ser rapidamente acedida e atualizada no sistema informático. Além disso, 

adotando o software ArcGIS em particular, os resultados são facilmente 

disponibilizados na internet e assim todos os interessados têm acesso. 

Também do ponto de vista do marketing a geocodificação se mostra útil uma vez 

que facilita a construção de planos de negócio ajudando a determinar os locais onde se 
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encontram os clientes alvo. Assim, fomenta-se a competitividade (Pitney Bowes 

Software. s/d). 

O Geocoding tem também sido amplamente utilizado em estudos a nível de saúde, 

como é o caso das pesquisas sobre o Cancro presentes em Rushton, 2009 e em 

Goldberg, 2008. 

 

4.6 - Visão global do processo de geocodificação 

O Geocoding é a ponte que faz a união entre aquele tempo em que os endereços 

de rua serviam para identificar a localização primária de um lugar e a modernidade em 

que essas representações são mais precisas e é possível, até necessário, explorar, 

analisar e até visualizar patentes geográficas e a suas relações e consequências. O 

Geocoding, analisado nesta perspetiva, junta os conhecimentos e o trabalho dos 

geógrafos à ciência computadorizada.  

 Do ponto de vista informático a geocodificação assenta em 3 elementos inter-

relacionados, (figura 4.2) sendo eles:  

i. Os dados de entrada (input) - dados descritivos não espaciais;  

ii. O operador geocodificador (geocoder) - Conjunto interrelacionado de 

componentes, algoritmos e bases de dados que trabalham em conjunto 

para produzir uma representação espacial para a descrição das referências 

locais. 

iii. Os dados de saída (output) - dados espaciais resultantes do processo. 
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Figura 4.2 – Elementos da Geocodificação 

 

4.6.1 - Dados de entrada (input)  

 

Os Dados de entrada são classificados como sendo os textos descritivos que serão 

transformados em dados espaciais através da geocodificação. Estes dados de entrada 

podem ser absolutos ou relativos. Quando se trata de dados relativos, estes reporta-se às 

descrições de localização que por si só não são suficientes para produzir dados de saída 

– outputs – e.g. cruzamento da rua X. Já os dados absolutos são as descrições textuais 

de localizações que por si só são capazes de produzir informação de saída como os 

códigos postais, por exemplo. 

O software de base para a geocodificação é composto por dois componentes 

fundamentais: Dados de referência e Algoritmo.  

Cada uma delas pode ser acompanhada por uma série de subcomponentes e 

operações. 

 

4.6.2 - Dados de referência  

 

Consistem na fonte dos dados presente como uma feature class no ArcGIS usada 

para a criação do localizador de endereços (Address Locator), é um dos elementos 

chave deste pois os erros ou dados incompletos aqui presentes ditam um baixo índice de 

correspondência de dados. 
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Estes contêm informação geográfica que por si é capaz de gerar dados de saída 

sob diversos formatos. Aqui estão todos os dados de base capazes de obter 

correspondência com os dados de entrada. A base de dados neste trabalho é geográfica e 

alfanumérica, encontrando-se esta última em formato DBase (.dbf). 

Esta organização dos dados pode ditar, juntamente com os dados de entrada, o 

sucesso ou insucesso do processo de geocodificação. 

  No caso concreto do presente trabalho os dados de entrada constituem dados 

absolutos: endereços que sofreram um processo de normalização e padronização dos 

dados de referência. 

Algumas das características mais comuns aos dados de entrada são as suas 

funções de padronização que ajudam na procura e na comparação com o que já existe na 

base de dados como, por exemplo, a limpeza de palavras, o reconhecimento de padrões 

e a separação nos campos. (Skaba, 2009). 

No presente trabalho o geocodificador é composto por dois componentes 

fundamentais, os dados de referência e o algoritmo da geocodificação, cada um deles 

pode ser constituído por séries de subcomponentes e operações.  

 

4.6.3 - Algoritmo da geocodificação 

 

O Algoritmo de geocodificação é a principal componente computacional do 

geocodificador e pode ser implementado de várias formas. De um modo geral os 

algoritmos servem para favorecer a execução de duas tarefas: identificar características 

geográficas e a correspondência de dados em análise e a facilitar a interpolação. 

 Quanto à identificação das características geográficas podemos dizer que faz a 

correspondência entre os dados de entrada e os dados de referência. Os algoritmos de 

correspondência são uma implementação dependente dos dados de que se dispõe. 

Já a Interpolação é o processo que deriva da fase de correspondência anterior. 

O algoritmo de interpolação é uma implementação de uma forma particular dos recursos 

que o próprio processo oferece. Os algoritmos também são altamente dependentes das 
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bases de dados de referência no que diz respeito ao tipo de bases de dados e àquilo que 

ela contém e também aos atributos que mantém relativamente aos recursos referidos. 

Em face destas características a possibilidade do algoritmo selecionar o recurso correto 

vai variar em função do número de atributos por recurso. Uma parte substancial da 

qualidade final destes outputs depende dos seus componentes porque eles são os 

responsáveis pela identificação e pela seleção dos componentes de referência que se 

usam para as derivações dos outputs. Assim este algoritmo tem de ser definido para que 

os dados de saída sejam georreferenciados no local que corresponde à verdadeira 

localização do atributo. 

Tendo em conta estas características e a abordagem que se pretende levar a cabo 

opta-se pelo uso de algoritmos de correspondência, pois estes, como se verificou, 

podem ter muitas implementações, cada uma com suas próprias vantagens e 

desvantagens.  

A um nível mais geral, o algoritmo de correspondência de funcionalidade realiza 

uma única função simples e direta. Este seleciona o recurso de referência correta no 

conjunto de dados de referência que representa o dado de entrada. O recurso escolhido, 

então é utilizado no algoritmo de interpolação característica para produzir a saída 

espacial. Este conceito generalizado é descrito na figura 4.3. 

Por vezes a interpolação não ocorre. Este facto fica-se a dever aos algoritmos de 

interpolação interativa, uma vez que estes, tal como o nome indica, necessitam que o 

usuário faça escolhas e só através destas é que se virá a verifica a interpolação exata. 

Nestes casos o usuário poderá ser chamado a redefinir os dados de entrada ou a fazer 

uma decisão subjetiva entre duas ou mais derivações.  

 Os algoritmos de correspondência apresentados nesta seção são algoritmos 

correspondentes não-interativos, ou seja, aqueles que são automatizados e que, por isso, 

não envolvem diretamente o usuário. Quando o algoritmo não consegue produzir uma 

correspondência exata, o geocodificador pode refinar os dados de entrada. No presente 

trabalho isto pode acontecer quando existe mais do que um registo para a mesma 

morada.  
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Figura 4.3 – Algoritmo da Geocodificação 

 

4.6.4 - Classificação dos algoritmos de correspondência 

Geralmente os algoritmos de correspondência de elementos podem ser 

classificados em duas categorias principais: os determinísticos e os probabilísticos. 

Os determinísticos, são baseados numa série de regras processadas mediante uma 

sequência específica. E podem ser entendidos como operações binárias; um elemento ou 

encontra correspondência (1) ou não encontra (0). Em contraste, os métodos 

probabilísticos usam um esquema conceptual para determinar a verosimilhança, ou 

probabilidade, de um determinado elemento ter correspondência e retorna esse valor 

para cada um dos elementos analisados. 

Deve-se referir que os processos de normalização podem ser incluídos nestas duas 

categorias. A normalização baseada na substituição é determinística enquanto a baseada 

no contexto e na probabilidade é, tal como o nome indica, probabilística. A 

normalização de endereços pode ser vista como uma versão de maior resolução do 

algoritmo de correspondência de elementos. Enquanto a correspondência de elementos 

cartografa todo o conjunto de atributos dos dados de entrada num elemento de refeência, 

a normalização de endereços faz corresponder cada componente do endereço de entrada 

ao seu relativo atributo de endereço. Ambos estes processos ligam elementos a um 

conjunto de referência – localizações no caso da correspondência de elementos e 

atributos de endereços no caso da normalização. Em Boscoe (2008) podemos encontrar 

mais informação sobre esta problemática. 

Quanto à correspondência determinística, a sua vantagem decorre da facilidade de 

implementação. Estes algoritmos são criados a partir da definição de uma série de regras 

e ordens sequenciais segundo as quais são implementados. A regra mais simples de 
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correspondência é a seguinte (Goldberg, 2008, p. 71): “Corresponder todos os atributos 

do endereço de entrada aos respectivos atributos do elemento de referência”. 

 Esta regra determina que, ou ocorre uma correspondência perfeita ou 

correspondência alguma, i.e. uma operação binária. Como é tão restritiva, é fácil de 

imaginar casos em que não consiga fazer corresponder um elemento mesmo que ele na 

realidade exista, i.e. falsos negativos (Goldberg, 2008). Por exemplo, considere-se um 

cenário comum em que os dados de referência possuem mais atributos descritivos que 

os endereços de entrada. Se possuirmos um endereço em que apenas o número de porta 

e o nome da rua estão definidos, e.g. “Aliados, 921” e um elemento de referência que é 

mais descritivo, i.e. possui atributos de direcção e sufixo (quadro 4.1), então a regra 

determinística (restritiva) não encontrará correspondências e não haverá o retorno de 

nenhum elemento, quando um (ou possivelmente dois) devesse ter sido encontrado. 

 

Quadro 4.1 – Exemplo de relação de atributos: elementos de referência de base 

linear  

 
De Para Direcção Nome Sufixo 

900 921 Sul Aliados Av. 

 

De facto as correspondências obtidas a partir deste método podem gerar falsos 

negativos (FN) e verdadeiros positivos (VP). Antes de se avançar convém que se 

clarifiquem um pouco melhor estes termos. Um falso positivo refere-se ao caso em que 

o endereço de output é devolvido como sendo verdadeiro, mas não existindo 

correspondência real. Ao contrário, o verdadeiro positivo devolve a entrada do endereço 

como sendo verdadeira e de facto é porque a morada existe na realidade. 

O método adotado neste trabalho foi o probabilístico, porque foram verificadas 

probabilidades dos registos virem a ser correspondentes.  

A Correspondência tem as suas origens no campo das probabilidades e teorias de 

decisão e tem sido utilizado desde o início do processo de geocodificação tal como 

documentaram O’Reagan e Saalfeld (1987) e também, Jaro (1989). Por vezes os 



33 
  

 

detalhes exatos da implementação podem perecer-nos muito confusos e inperceptíveis, 

mas o conceito em si é bastante simples.  

A probabilidade incondicional (probabilidade a priori) é considerada a 

probabilidade de ocorrência de um facto quando não há nenhuma outra informação 

conhecida. Matematicamente a probabilidade incondicional, P, de um evento, e, é 

denotada por P(e), equivalente a (1 – probabilidade de um evento não ocorrer), i.e. P(e) 

= 1 – P(¬e).  

 Em contraste, a probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência de 

algo, sendo conhecida mais informação sobre esse facto. 

Matematicamente, tendo obtido informação adicional, I, a probabilidade 

condicional, P, do acontecimento e ocorrer, sendo que I é verdadeiro, P(i|e), definido 

como a probabilidade de I e e ocorrerem em conjunto em que e ocorre sozinho como 

(4.1). 

  
 

 
|

P i e
P i e

P e


  (4.1) 

Na correspondência probabilística a probabilidade de correspondência (match 

probability) varia entre 0 e 1. Estes sistemas reportam um grau de confiança em que um 

elemento tem correspondência (a parte simples) com base em e derivado de um 

determinado critério (a parte complexa).Um grau de confiança de zero traduz uma 

probabilidade de 0% do resultado estar correcto, enquanto 1 representa 100% de 

probabilidade.  

O limiar de confiança (confidence threshold) é o limite de corte da probabilidade, 

estabelecido pelo utilizador, e acima do qual o elemento é aceite e abaixo do qual é 

rejeitado. Para tirar partido das vantagens das probabilidades e obter resultados que de 

outra forma não seriam possíveis é importante definir um nível de aceitação de um certo 

nível de risco de uma resposta poder estar errada.  

Existem muitas formas de proceder à correspondência probabilística de 

elementos, pois todo o campo de investigação da ligação de registos (record linkage) 

está focado nesta tarefa. A investigação sobre este tema já perdura à longos anos, 

tendo-se interessado particularmente por dados de saúde e de pacientes (e.g. Winkler 
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1995, Blakely e Salmond 2002). Neste relatório de estágio, para ilustrar os conceitos 

básicos e apresentar uma visão geral, optou-se por particularizar uma das abordagens 

mais comuns: a ponderação dos atributos (attribute weighting). 

 

4.6.5 - Ponderação dos atributos 

A correspondência no método de probabilidade é chamada de Peso dos Atributos. 

A cada atributo está associado um valor composto e é esse mesmo valor que determina 

se há ou não correspondência dos dados. 

Os pesos representam o nível de importância dos atributos e são a combinação 

entre a correspondência e a probabilidade de ela vir a ocorrer o que decorre dos dados 

resultantes dos dois registos correspondentes, M, tal como explica Goldberg (2008). 

Ainda de acordo com a explicação avançada por Goldberg (2008) podemos 

afirmar que do ponto de vista matemático esta definição surge em forma de 

probabilidade condicional P(m|M) o ranking de erro, α, apresenta os casos em que esses 

dois atributos não são correspondentes mesmo quando o resultado se  refere à 

correspondência. Assim, P(m|M) = 1 – α . 

Na literatura a probabilidade máxima é normalmente descartada e P(m|M)  é 

simplesmente escrito como m. Importa referir que α é geralmente elevado. 

Ainda suportados nas definições de Goldberg (2008) temos que a probabilidade 

de não haver correspondência é a mesma de dois atributos corresponderem, m, dado que 

esses dois registos não sejam correspondentes, ¬M. 

Matematicamente, isto é representado pela probabilidade condicional P(m|¬M) 

que representa a verosimilhança  dos atributos corresponderem aleatoriamente, e pode 

ser calculada com estatísticas através de pequenas amostras dos dados para cada dado 

de entrada e cada dado de referência que não tenham correspondência entre si. De novo, 

P(m|¬M) normalmente é apresentado por, u. 

A partir destas duas probabilidades m e u os índices de frequência para 

concordância, fa e discordância, fd, podem ser calculados e usados para determinar os 
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pesos positivos e negativos para acordo e desacordo, wa , e, wd , como refere a equação 

X. (Goldberg, 2008, p. 79). 

 
1

,
1

a d

m m
f f

u u


 


 (4.2) 

    log 2 , log 2a a d dw f w f   (4.3) 

Estas ponderações são calculadas para cada um dos atributos a priori. São 

atribuídas pontuações compostas para os dados de entrada em tempo real durante o 

processo de correspondência de dados através da soma dos atributos de entrada e os de 

referência. 

Quando se apura uma consonância de dados, wa é adicionado à pontuação. 

Quando não há consonância, wa é subtraído à pontuação. 

Este composto de pontuação representa então a probabilidade desse dado ou 

conjunto de dados obterem correspondência de acordo com o grau de confiança pré 

estabelecido, como já foi referido. 

 

4.6.6 - Algoritmos de comparação alfanumérica 

Os algoritmos usados com vista à demarcação de correspondências têm de ser 

pontes de comparação da sequência de dados que virá a determinar essas mesmas 

correspondências. 

Em primeiro lugar importa que o nível de correspondência estabeleça 

parâmetros de simetria com os dados de referência. De qualquer forma é importante que 

se diga que o nível de equivalência já tem, em si, métodos capazes de determinar os 

erros, de descortinar se estes correspondem, ou não, a um mesmo atributo.  

Graças a esta valência, a probabilidade de se registarem erros ortográficos é 

menor e o retorno de correspondências vem a ser o mesmo. Esta é uma técnica que pode 

ser usada em métodos determinísticos e probabilísticos. 

Apresenta-se aqui  o método de Porter Stemmer, este começa por abstrair os 

sufixos comuns como por exemplo, “mente”, - “ar” e de seguinda avança para a 
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aplicação de regras complexas para dar conta das substitruições específicas, diminuindo 

assim o número finalde caracteres. 

Este método que ficou conhecido pelo nome do seu mais conhecido utilizador, 

Porter (1980), parte do pressuposto de que o algoritmo é muito simples de executar, 

funcionando à semelhança de um processo por etapas em que cada etapa progressiva vai 

considerando o que ocorreu na etapa anterior.  

 

4.6.7 - Dados de saída – output 

Constituem a última componente do geocodificador e estes são os dados com 

representação geográfica válida que derivam do cruzamento dos dados de entrada com 

os dados de referência. Estes podem ter variados formatos, cada um contendo atributos 

espaciais válidos.  

Podendo apresentar implantação pontual, linear ou poligonal ou ainda outro 

objeto geográfico de maior complexidade, contendo estes coordenadas geográficas que 

vão ser transmitidas e consumidas por algum componente de jusante como um 

programa informático específico e capaz de lhes fazer a leitura. 

É importante ter em conta o objetivo do trabalho ou as análises que decorrerão 

posteriormente dos dados de saída. Cada um deles possui os seus requisitos, limitações 

e eventuais mecanismos que tem de ser considerados consoante as necessidades do 

estudo. 

 O resultado da operação de geocodificação é composto por três produtos: um 

texto (TXT), com a posição obtida no processo; uma tabela (DBF) com os possíveis 

resultados; e um arquivo gráfico (SHP ou KML), com a localização e forma deste 

resultado (Skaba, 2009). 

 

4.6.8 - Perda de dados 

É provável que, aquando da exportação dos dados, alguns deles se possam perder 

por abstração no processo. Para evitar que tal situação se registe é importante que se use 
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a resolução mais elevada dos mesmos, tendo em mente que os dados de alta resolução 

podem ser avaliados ou importados para um sistema inferior mas, uma vez feito este 

processo o inverso já não poderá ocorrer. Assim, se na passagem dos dados se perderem 

informações eles não serão recuperáveis. É assim de extrema importância que se reserve 

o output do processo de geocodificação no nível mais alto de resolução. É importante 

também que os dados de saída contenham pelo menos o ID de referência dos dados 

usados para eventual necessidade de manipulação desses próprios dados.  
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5 - Geocodificação de funções no Concelho da Amadora  

5.1 -  Construir ou obter os dados de referência 

Para dar início ao processo de geocodificação são necessários dois tipos de 

informação: dados de referência para a criação do Address Locator e os dados para 

correspondência (endereços – dados de entrada) 

Os dados de referência podem ser as bases de dados integradas em SIG que 

contêm informações geográficas com os atributos dos endereços de que se necessitam 

bem como da área de estudo que se pretende geocodificar. Os mais frequentemente 

utilizados são os dados vetoriais uma vez que estes permitem a sua manipulação. No 

entanto, os dados rasterizados podem ser usados para servir como base para a 

geocodificação, por exemplo em casos de confirmação de dados. Os dados vetoriais têm 

de estar consonantes na padronização e normalização dos dados de entrada para que 

possa haver correspondências. Tem como base o formato vetorial. 

Dependendo da implantação dos dados disponíveis, os resultados diferem. Na 

implantação pontual o resultado é mais preciso. As coordenadas correspondem a um 

único ponto no espaço que corresponde à morada composta. Se o endereço combinado 

não for encontrado, é possível georreferenciar no endereço numérico mais próximo, 

nessa mesma morada. 

Se a implantação for linear, a coordenada é interpolada ao longo da linha objeto 

de correspondência. 

Se se tratar de uma implantação poligonal, podemos dizer que é estabelecida 

uma localização aproximada a partir da assunção de um sistema métrico desde que seja 

definido o ponto de partida, (Davis, JR., 2003), através da definição do ponto médio do 

polígono ou determinando um ponto aleatório dentro do mesmo. Esta opção é indicada 

quando existem vários atributos para um edifício grande porque evita que haja 

sobreposição dos elementos. É de referir ainda que, devido ao grau de precisão, os 

dados pontuais representam valores bastante superiores no tratamento da informação.  

No trabalho que se leva a cabo toda a informação é vetorial, encontrando-se na 

implantação pontual (implementação é 0-dimensional (0-D), ou seja tem posição mas 
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não tem comprimento). Este tipo de implantação é utilizado de forma mais fácil e traduz 

mais precisão dos dados. Já no que diz respeito a técnicas de interpolação, os dados 

pontuais apresentam limitações por causa do seu baixo nível de complexidade 

geográfica.  

No que diz respeito à interpolação potencial, a usabilidade destes dados é 

praticamente inexistente pois o ponto representa o nível mais baixo de complexidade 

geográfica. Não contém atributos capazes de ser usados para a interpolação de objetos. 

No entanto, no que diz respeito a níveis de precisão na geocodificação é o que apresenta 

o valor mais elevado. A implantação linear apresenta exatamente a situação oposta, 

pode ser usada em interpolações mas no que se refere à precisão não é a mais indicada. 

Já a implantação pontual, na aquisição de dados, representa os valores mais elevados 

devido, em grande parte, ao facto de terem de ser recolhidos por GPS. 

 

5.1.1 - Modificar os dados de entrada 

Os endereços e informações associadas dizem respeito às funções pertencentes à 

freguesia de Alfragide são os dados de entrada do presente trabalho. Esta informação 

encontra-se semiestruturada (Davis, Jr., 2003), ou seja, não está padronizada de acordo 

com os dados de referência para que possam ser integrados no sistema de forma 

imediata. Assim, descrevem-se abaixo os processos de modificação das bases de dados. 

Este é um processo de “limpeza” das moradas, importante na medida em que 

pode representar o sucesso ou fracasso do processo de geocodificação. Tudo isto devido 

ao facto de, como já foi referido, as moradas não estarem normalizadas de forma 

coincidente entre si nem com os dados de referência presentes no software de 

geocodificação, como se pode verificar no anexo. 

A normalização dos endereços pode ser baseada na substituição, num contexto, ou 

ainda ter por base condições de probabilidade. 

Considerando esses fatores de incerteza e possíveis causas de erros (abreviações, 

erros de grafia, variações de formato, entre outras), é importante que o processo de 
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geocodificação incorpore uma medida do grau de certeza que se tem quanto ao 

resultado (Martins, 2012). 

 

5.1.2 - Implementação da geocodificação com avaliação do grau de certeza 

Neste estudo optou-se por se implementar o método de geocodificação proposto 

por Davis e Fonseca (2007), que se denomina de Indicador de Certeza da 

Geocodificação, sendo, do ponto de vista das siglas, apresentado na terminologia 

inglesa, GCI (Geocoding Certainty Indicator). Este método serve para determinar o 

nível de certeza, de correção, que temos quanto ao grau de correspondência entre um 

determinado endereço textual e as coordenadas que dele resultam, considerando o 

conteúdo atual da base de dados dos endereços.  

O GCI pode ser usado tanto como filtro como quanto um parâmetro de 

ponderação. Para o primeiro caso, a sua utilização como filtro, ele impede os 

utilizadores de descer abaixo de um estabelecido patamar de segurança. Enquanto 

parâmetro de ponderação ele é usado pelos estatísticos e pelos analistas como um 

quadro de nível de importância em associação com um determinado ponto.  

O GCI também pode ser utilizado como um critério de classificação porque 

através dele são identificados os resultados mais prováveis, (Davis e Fonseca, 2007). 

Em termos efetivos o GCI varia entre 0 e 1 e, no caso do software ArcGIS, a sua 

variação aparece representada entre 0 e 100, por isso será referido por esses valores ao 

longo do presente estudo.  

O valor zero representa a total discordância e 100 a concordância plena. Sendo 

que estes valores advém dos três estágios:  

i. PCI - Parsing Certainty Indicator; 

ii. MCI - Matching Certainty Indicator; 

iii. LCI - Locating Certainty Indicator. 
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No presente trabalho ao método GCI de Davis e Fonseca (2007) é agregado 

também o modelo de três estágios. A seguir passa-se a descrever com detalhe a forma 

como foi implementada cada etapa. 

 

5.2 - Parsing (análise sintática) 

De uma forma simplificada pode-se definir o Parsing como sendo o momento em 

que se estabelece a correspondência entre a estrutura dos endereços previamente 

existente e a base de dados dos endereços que resulta do processo de Geocoding, bem 

assim como com a base de dados das coordenadas obtidas (Davis, Jr.; 2003). 

A fase de Parsing consiste na análise nos caracteres contidos no campo dos 

endereços e diz respeito à sua transformação numa base de dados estruturada e 

estandardizada capaz de favorecer a fase de matching.  

Na verdade o Parsing também pode ser chamado de análise sintática porque trata 

diretamente com a análise de palavras, símbolos gráficos e grafias mas na ótica da 

informática e por isso ele também pode ser levado a cabo através do uso de algoritmos. 

Apesar da sua utilidade comprovada o Parsing não está isento da apresentação de 

erros, pois, como já vimos ele trabalha a partir de uma base de dados de endereços pré-

existente da qual é altamente dependente. É, por isso, muito importante que a base de 

dados de partida esteja o mais correta possível). 

Efetuou-se a divisão de um endereço em componentes básicos e a passagem para 

uma base de dados normalizada e padronizada com os dados de referência, o que pode 

ser feito através de algoritmos (que irão ser descritos mais à frente). Trata-se de uma 

fase que pode ser ultrapassada se a normalização for consonante nos dados de entrada e 

bases de referência. É um passo do processo que pode vir a ser particularmente difícil 

pois cada fonte de dados desenvolveu uma estrutura de dados própria. 
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Neste estágio da limpeza das moradas foi usada a técnica de substituição ou 

tokenization (atomização
6
) que existe, precisamente, para facilitar a extração das 

unidades de texto de um texto livre, tal como aponta (Skaba,2009). Tokenization é 

portanto descrito como o responsável pela exclusão das palavras de acompanhamento 

(stopwords) favorecendo o processo de normalização. Para além das palavras, os 

atómos, também podem ser extraídos símbolos ou carateres de pontuação e de 

separação. (Skaba, 2009). 

Esta é uma técnica que permite quebrar um fluxo de texto em palavras, frases, 

símbolos ou outros elementos significativos chamados tokens. Estes são apresentados 

em forma de lista de inputs que favorecem o processamento de dados seja em parsing 

seja em text mining. Trata-se de um processo de extrema utilidade seja para usos 

linguísticos seja na ciência eletrónica pois facilita a análise lexical. 

Em face destas características é exequível dizer que a atomização (tokenization) 

consiste em substituir termos usualmente encontrados e que podem estar escritos 

incorretamente ou em forma de abreviatura e substitui-los pelo que se define ser a regra 

na base de dados.  

Por exemplo: Pcta.> Praceta. 

Para além da substituição de dados que ocorre nesta fase também é aqui que se 

subtraem os dados desnecessários ou irrelevantes para a elaboração do estudo. Neste 

caso esta situação de remoção de palavras fez-se através de um processo 

completamente manual e com recurso ao programa informático Excel. Ainda neste caso 

tivemos de trabalhar de forma particularizada quando às designações das moradas uma 

vez que estas podiam ser um elemento essencial incapazes de poderem ser abreviadas 

ou, simplesmente, retiradas. 

A segunda fase da limpeza é a chamada fase da padronização uma técnica que se 

insere no contexto da normalização, e que passa pela utilização de tabelas de pesquisa 

que ajudam à identificação de termos comumente encontrados com base nos seus 

                                                      
6
 Atributos Atómicos – atributos que não podem ser decompostos em unidades mais elementares. 

Atributos Compostos – atributos que podem ser ainda decompostos em parcelas mais elementares. 
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valores de cadeia. Este método é usado com muita frequência porque é fácil de 

implementar mas a sua simplicidade, às vezes, pode ser fator de destabilização do 

processo pois, uma vez que só é capaz de substituir abreviações corretas, esta técnica 

pode não ser útil em alguns casos.  

Por via desta técnica a cadeia de representações dos endereços é convertida numa 

série de símbolos separados e processados da esquerda para a direita com espaços 

incluídos que depois vão servir para a introdução de tokens. A ordem de entrada dos 

dados originais é crítica por causa da sequência de processamento ser linear. 

Nesta fase de normalização, tendo em conta que não está definido uma 

normalização padrão para Portugal, e considerando que os dados estão 

semiestruturados, irá ser usado um algoritmo que se considera ser o mais indicado e 

correspondente à normalização adotada nos dados de referência. 

Existem variadas técnicas desde a mais simples à mais avançada para a resolução 

deste problema dependendo do objetivo final e dos meios disponíveis.  

Nesta etapa, definiram-se os componentes a integrar nas moradas, ou seja, foram 

divididos em colunas os dados únicos que constituem por si só componentes. Sem esta 

fase de normalização em que cada parte do texto corresponde um atributo do endereço. 

Portanto, passa-se a descrever pormenorizadamente a normalização adotada. O 

tipo de rua aparece sempre separado do nome de rua, excluindo os casos em que não há 

tipo de rua e apenas o nome. 

Existem várias abreviaturas que devemos ter em conta, na normalização adotada 

optou-se por se escrever sem abreviaturas. 

No nome de rua podem aparecer nomes de artistas, datas, lugares, títulos ou 

profissões. Também aqui se optou por não utilizar abreviações e os números aparecem 

com carateres numéricos ao invés de aparecerem escritos por extenso. Assim facilita-se 

a perceção e vai-se de encontro às normas estipuladas. Em alguns nomes de ruas, como 

por exemplo, Rua Alfredo da Silva, existem preposições, que optou-se por se excluir, 

pois era mais um elemento que poderia causar constrangimentos nas correspondências e 

não se considera relevante para a identificação do endereço. No entanto houve exceções, 
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nomeadamente nesta morada, visto que nos dados de referência esta continha a 

partícula. A acentuação faz parte da grafia portuguesa da mesma forma que as letras do 

abecedário e a pontuação pelo que não podia ser excluída. 

Há ainda casos de aparecerem títulos de profissões ou santos, nos nomes de rua, 

que também optamos por escrever por extenso. 

O número de polícia aparece logo a seguir à designação do nome de rua separado 

por uma vírgula. No caso dos lotes, aparecem também logo a seguir à designação da rua 

separados por vírgula, mas neste caso em vez de apenas o número aparece também a 

designação “Lote”. 

Toda a informação adicional, como o andar, indicação, se é loja, escritório ou 

armazém, aparece à parte noutro componente que não é considerado para a 

correspondência dos endereços. 

Relativamente ao código postal, optou-se por não se considerar no presente 

trabalho pois devido à informação de base, não estava com o nível de precisão desejado 

e também a sua implantação não correspondia às nossas intenções. Assim, não sendo 

para o trabalho considerado um elemento essencial na georreferenciação, até pelo facto 

de estarmos a tratar apenas uma freguesia, omitimos essa informação, que entretanto 

aparecerá, tal como a informação adicional noutro componente à parte dividido por 

CP4, CP3 e CP7.  

O facto de ter ocorrido uma reorganização administrativa e os dados serem 

anteriores a essa reorganização, levou a uma alteração dos códigos postais, e neste 

trabalho não se justificaria o tratamento destes dados. 

Quando ao nome do concelho/município também não foi considerado para o 

processo de geocodificação, aparece à parte como elemento adicional juntamente com 

os códigos associados, descrição de CAE, informação jurídica e constitucional que 

serve apenas para a possibilidade de em trabalhos futuros ser colocado em plataformas 

web e permitir a realização de estatísticas. 

O último passo e um dos mais demorados, foi a unificação dos registos. Muitos 

dos registos encontravam-se nas 3 bases de dados e havia assim, em alguns casos, 3 
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repetições de endereços. Cada uma das bases de dados apresentava informação única 

que as outras bases de dados não possuíam, mas também tinham informação que se 

repetia, tal como o nome e o endereço. 

 Assim, optou-se por inserir toda a informação numa única tabela sem deixar de 

lado qualquer atributo (quadro 5.1). Para tal, recorreu-se ao Excel, utilizou-se a função 

da formatação condicional que indicava os nomes que se repetiam na base de dados, 

permitindo então unificar registos e eliminar as repetições. O processo foi 

completamente manual onde, linha a linha se verificou se os endereços eram 

coincidentes bem como a restante informação e então se procedia à união numa única 

linha, sem informações ambíguas ou repetidas. 

Quadro 5.1 – Decomposição de moradas 

 

Nome da função Tipo 
Designa-

ção 

Correspondên-

cia 

DESIGNA-

CAO 

Morada 

Completa 

MORADA 

COMPLETA 

Morada 

Completa2 

ABILIO LOPES 
DA SILVA, LDA 

Estrada Alfragide Alfragide ALFRAGIDE 
Estrada 

Alfragide 
ESTRADA 

ALFRAGIDE 
Estrada De 
Alfragide 

ABILIO LOPES 

DA SILVA, LDA 
Estrada Alfragide Alfragide ALFRAGIDE 

Estrada 

Alfragide 

ESTRADA 

ALFRAGIDE 

Estrada De 

Alfragide 

 

MORADA 

COMPLETA2 
LOTE NP ANDAR OBS CP4 CP3 CP7 

ESTRADA DE 
ALFRAGIDE  

20B 
  

2610 009 2610-009 

ESTRADA DE 
ALFRAGIDE  

20B 
 

LOJA 
   

 

Por fim, a informação foi organizada em funções dispersas e funções 

concentradas, sendo que as funções dispersas correspondem a funções que cada ponto 

(edifício ou número de polícia, lote) pertence a uma única função. Nas dispersas é o 

oposto, um edifício, número de polícia ou lote pode conter variadas empresas, como o 

caso de galerias comerciais, parques industriais ou centros comerciais.  



46 
  

 

5.3 - Validação dos endereços 

Esta fase determina se os dados de entrada de facto correspondem a uma 

localização que realmente existe. Isto deverá sempre ser testado pois tem um efeito 

direto na precisão da geocodificação. A validação dos endereços é o caminho certo para 

melhorar todos os aspetos da qualidade da geocodificação e é ainda mais importante 

porque nos permite saber se o endereço realmente existe e se está em conformidade. 

Esta fase da validação dos endereços, dada a importância que acima registamos, 

deve ser experimentada sob os diferentes parâmetros de correspondência da 

geocodificação porque, aqui, também importam as considerações que são levadas a 

cabo a propósito da precisão e o facto de se registarem, ou não, correspondências. A 

forma mais simples de realizar este processo de validação é usar um conjunto de dados 

de referência com características distintas. 

É de ressaltar ainda que, provavelmente, haverá casos em que não vai ser possível 

estabelecer correspondências uma vez que os dados de referência podem também conter 

imprecisões que ultrapassam os limites do trabalho. 

Mediante todo este processo descrito, a informação encontra-se de acordo com 

a Backus-Naur Form (BNF), a norma de descrição das combinações gramaticais dos 

componentes válidos. (Goldberg, 2008). 

Esta norma é aplicada no último passo do processo de análise sintética e serve 

para colocar os tokens numa base de dados estruturada a partir de um conjunto de regras 

que descrevem a linguagem e as possíveis combinações entre os vários tokens o que 

facilita a legitimação da construção do endereço.  

Tal como a própria designação sugere a BNF resulta de um acordo, um protocolo, 

que foi originalmente criada por John Backus e Peter Naur, no final dos anos 1950, 

tendo a sua utilização, desde então, sido generalizada às linguagens da programação em 

geral (Compilers.iecc). 
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5.3.1 - Correspondência de endereços – Matching 

 

Após a fase de estruturação dos dados, segue-se a fase de compatibilização dos 

elementos dos endereços com os dados de referência, ou seja, é feita uma comparação 

de dados e estabelecida uma correspondência entre os dados estruturados previamente 

(dados de entrada) e os dados de referência. 

 Nesta fase constata-se se as correspondências são as suficientes para um bom 

resultado de geocodificação e decide-se se é necessária uma revisão da normalização da 

base de dados. Se for encontrada mais do que uma correspondência, segue-se o trabalho 

de desambiguação.  

 Para levar a cabo esta tarefa são necessários dois tipos de informação: os 

dados de referência para a criação do Address Locator e os dados para correspondência 

(dados de entrada). 

 

5.3.2 - O Localizador de endereços (Address Locator) 

 

Trata-se do principal componente no processo de codificação geográfica. O 

localizador de endereços, alojado numa base de dados geográfica, permite converter 

descrições de lugar textuais em dados geográficos juntamente com os dados de 

referência. 

Ele pode ser visto como um livro de endereços, indicando o local exato de 

determinado endereço. Esta normalização específica vai ser seguida ao longo de todo o 

processo de geocodificação podendo ser desde logo pré-definida ou então criada de 

propósito para o efeito. Neste caso em concreto, decidiu-se pela segunda possibilidade e 

criou-se uma própria normalização. 

Para tal foi importada a base de dados com as propriedades, os parâmetros e os 

elementos e as regras de análise dos endereços foram definidos para a geocodificação.  

Isto vai estar presente na fase de correspondências e também nas consultas de 

informação à base de dados geocodificada. Aquando das consultas ao localizador de 

endereços, é gerado um conjunto de hipóteses possíveis de correspondência. 
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Fazendo um enquadramento àquilo que se pratica, a grande diferença da 

metodologia adotada em muitos trabalhos encontra-se nesta fase. Enquanto nos EUA já 

existe um Address Locator com o padrão das moradas compatibilizadas e normalizadas, 

quer dos dados por ele constituídos, quer pelos dados de entrada, no nosso país essas 

moradas são grande parte das vezes apenas semiestruturadas pelo que têm de ser 

normalizadas e é preciso que se crie um Address Locator. 

 

5.3.3 - Constituição do Localizador de endereços 

 

A metodologia para a criação deste Localizador de endereços não foi encontrada 

na primeira tentativa. 

Inicialmente foi criado um composite address locator, que consiste em dois ou 

mais address locator individuais e que permite que os componentes sejam divididos 

para que se possam criar mais correspondências. Ou seja, em vez do software fazer a 

pesquisa apenas por um atributo ou elemento do endereço, pode fazê-la por exemplo 

pelo nome de rua, número de polícia e código postal de forma separada (três 

Localizadores de Endereços compostos) 

O processo foi mais complexo neste caso de estudo pois, o código postal não se 

encontrava na implantação pontual como a restante informação mas sim na implantação 

linear. O que, à partida foi um obstáculo impossível de contornar, já que, a associação 

de elementos com implantações diferentes gera muitas das vezes constrangimentos nas 

ferramentas de análise espacial.  

Optou-se então por não se utilizar para a localização de endereços em 

geocodificação, sendo então um elemento extra nos atributos de cada função localizada. 

Tendo em vista ultrapassar este obstáculo, optou-se por adotar outra metodologia. 

Devido ao facto de, em alguns casos existir a indicação das partículas “do” por exemplo 

nas moradas e noutros não, optou-se por se criar um composite da designação da 

morada e do número e policia, o que retornou FP uma vez que a mesma designação 

pode ser dada a uma praceta e a uma rua. 
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Foi então que se reiniciou todo o processo e se optou pela criação deste com base 

num campo denominado “morada composta” que constitui a informação do tipo de via, 

designação da via e número de polícia ou lote correspondente como se pode verificar no 

quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2 - Campo composto 

 

MORADA COMPOSTA 

Estrada Zambujal,49 

Rua José Félix,11 

Rua Alfredo Silva,12 

Praceta Comércio,8B 

Avenida Quinta Grande,53 

Avenida Moinhos,6 

Rua Miradouro,16 

Rua Nuno Ferrari,1 

Rua Pinheiro Borges,7 

 

 

Assim, reuniu-se toda a informação necessária para uma georreferenciação. A 

partir desta fase, as propriedades e parâmetros estão estabelecidos para as 

correspondências dos novos endereços a geocodificar (figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - Fases da Geocodificação 

 

5.3.4 - Critérios de correspondência  

 

 Os critérios de correspondência, definidos pelo utilizador para o Localizador de 

endereços encontram-se na figura 5.2 e descrevem-se por: 

Endereços 

Semiestruturados

Endereços 

Estruturados

Endereços 

Geocodificados
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i. Sensibilidade ortográfica: controla qual a variação dos endereços de 

localização que será permitida na procura dos possíveis candidatos. Um valor 

baixo permite que haja erros de escrita e um valor elevado exclui casos em que a 

ortografia não esteja completamente correta.  

No entanto, a ortografia não é tida em conta quando é atribuído o valor de 

correspondência do candidato e também não é considerado o número de 

candidatos que o localizador de endereços permite incorporar. Este valor de 

sensibilidade varia entre 0 e 100 e está definido por padrão com o valor de 80, o 

que permite que apenas que haja erros de ortografia. Se os dados de entrada 

estão escritos corretamente, pode ser definida uma sensibilidade ortográfica 

elevada. 

Tendo em conta que os endereços foram previamente e meticulosamente 

normalizados, manteve-se o valor predefinido de 80, permitindo mínimas 

variações de ortografia. 

ii. Pontuação mínima para um candidato: quando o localizador de endereços 

procura os candidatos, o critério estabelece o valor mínimo para se considerar 

esse dado como um potencial candidato. O valor é variável entre 0 e 100 e por 

predefinição apresenta o valor de 30.m se, com este valor, não forem 

encontrados tantos candidatos quanto os desejados, este deverá ser reduzido. 

Também neste critério se manteve o valor padrão.  

iii. Pontuação mínima para correspondência do candidato: aqui define-se o 

quão bem determinado endereço tem de coincidir para se considerar compatível. 

Valores de 100 representam uma combinação perfeita, valores entre 80 e 100 

são considerados uma correspondência aceitável, valores inferiores a 80 ou a 60 

(dependendo dos casos) já não são considerados muito confiáveis. Quanto mais 

baixo for o valor definido maior será a probabilidade de haver falsas 

correspondências. No nosso estudo definimos como referência o valor 70.  

 

Figura 5.2 - Critérios de Correspondência definidos no Localizador de Endereços 
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5.3.5 - Locating (Localização de endereços) 

 

O objetivo central da geocodificação é a localização dos endereços. Uma vez 

preparados os endereços e as bases de dados de referência o processo de localização 

torna-se relativamente fácil.  

É realizado o estabelecimento da localização geográfica. Ou seja os endereços são 

localizados de acordo com o resultado da fase anterior com a maior precisão possível e 

é gerado um indicador numérico de qualidade (score que varia entre 0 e 100) que 

quantifica o grau de correspondência dos dados. 

A informação previamente dividida em dois grupos, o das funções 

concentradas e o das funções dispersas É agora tratada mediante metodologias 

distintas. Todo o processo de Geocodificação se encontra em anexo com uma descrição 

pormenorizada em forma de fluxograma. 

Centrando o estudo primeiro nas funções dispersas: Atribui-se um valor de 

confiança para cada candidato de acordo com a percentagem de concordância com o 

endereço de correspondência. Esta concordância é avaliada caracter a caracter. 

Se os componentes contêm erros de ortografia, incorreções e faltas o score será 

inferior. Nos casos em que o grau de correspondência é baixo e fora dos limites 

previamente estabelecidos para uma correspondência o endereço é classificado como 

empate se o seu score for inferior a 100 e superior a 70. E o valor abaixo deste 

representa uma não correspondência. Quando o software não encontra a 

correspondência total a um elemento, opta por encontrar um semelhante.  

 

5.4 - Geocodificação das funções dispersas 

No que diz respeito ao método automático, a correspondência foi de 68%, com 

uma percentagem de 2% de empates e 29% de não correspondências como demonstra a 

figura 5.3. 

Aquando do processo de geocodificação, constatou-se que o software retornou 

endereços empatados, onde, manualmente (após averiguação se de facto era o endereço 
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correto) se aferiu um a um cada empate e se fez a correspondência certa quando 

aplicável. Nos casos em que, de facto o endereço estava correto e os dados de referência 

não continham o registo, este foi definido como não correspondente. 

Nos casos em que não havia qualquer correspondência, devido ao volume de 

dados optou-se por não se fazer a revisão manual a todos, recolhendo então apenas a 

amostra das funções concentradas que será descrito de seguida. 

A figura 5.3 demonstra os casos em que o endereço dos dados de entrada não se 

encontra normalizado de acordo com os dados de referência e o software obtém uma 

correspondência de 88%, onde seguidamente se estabeleceu a correspondência. Esta 

figura demonstra ainda que a morada composta dos dados de referência se encontra 

repetida, pelo que se verifica qual dos dois registos representa o correspondente. 

 

Figura 5.3 – Resultados do método automático da Geocodificação 

 

Após a revisão manual dos empates os valores alteraram-se, as correspondências 

representam assim um valor de 69% correspondências e 31% não correspondências. 

(figura 5.4). O resultado final do processo de geocodificação das funções dispersas 

encontra-se apresentado na figura 5.5 
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Figura 5.4 – Correspondências após revisão manual da Geocodificação 

 
Figura 5.5 - Geocodificação das funções dispersas 
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5.5 - Geocodificação das funções concentradas 

Nas funções concentradas (figura 5.6) foi adotada uma metodologia diferente, 

antes de mais foram escolhidos edifícios com mais do que uma função associada em 

que nos dados de referência não constavam os números de policia mencionados nos 

dados de entrada foi georreferenciado manualmente cada um deles para o processo 

poder correr. 

Dos seis edifícios com funções concentradas alojando um total de 133 funções, 

todas elas foram corretamente geocodificadas, apresentando assim 100% de 

correspondências. 

Posto isto, como foi referido atrás, optou-se por se georreferenciar estes como 

uma amostra daquilo que é tido como uma última opção quando não há correspondência 

de dados no primeiro procedimento, o automático. Esta fase em que o processo não é 

automatizado revela-se a mais morosa e trabalhosa pois consiste na verificação das 

moradas na base de dados, confrontação com dados de apoio e, confirmado tudo isto 

procede-se então à georreferenciação do ponto para posterior correspondência de dados.  

Devido à imperfeição dos dados, em casos em que a morada aparecia “EN 125 

Km 1,5” a geocodificação não era possível, então verificou-se o local exato do edifício e 

atribuir a morada da rua aproximada. Nos casos em que o edifício não contém número 

de polícia, optou-se por se georreferenciar o ponto, sendo esses os casos das funções 

concentradas: 

i. Estrada do Seminário - Edifer 

ii. Estrada de Alfragide - Alfrapark 

iii. Entreposto Industrial 

iv. Rua Miguel Torga – Espaço Alfragide 

v. Rua Alfredo da Silva - Edifício Stern 

vi. Avenida da Quinta Grande - Edifício Prime 
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Figura 5.6 - Geocodificação das funções concentradas 

 

5.6 -  Pseudocoding 

Este algoritmo de geocodificação é utilizado neste trabalho como último recurso 

para as não correspondências verificadas e é uma abordagem para lidar com os casos de 

não correspondência. Consiste em associar geocódigos aproximados, as chamadas 

pseudocodes (Rushton et al., 2009), As pseudocodes podem ser determinadas de forma 

determinística ou estocasticamente. 
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Sendo que método o método mais simples de pseudoding possa ser considerado 

aquela em que se atribui a cada caso não georreferenciado ao centróide do código 

postal. Para estudos de agregação de dados não é o mais indicado, já para análises de 

regressão é indicado, desde que se tenha em consideração o efeito nugget (pepita) na 

estrutura residual de covariância. 

Gerard Rushton et al. (2009), quando apresentam o método estocástico refere 

ainda o exemplo dos códigos postal, em que as correspondências podem ser associadas 

às probabilidades de distribuição contínuas suportadas pela informação disponível. No 

geral, este algoritmo representa a possibilidade de contornar a falta de dados para fazer 

uma geocodificação correta que passa por atribuir coordenadas de aproximação.  

Contudo, este meio de simplificar o problema pode derivar em novos problemas. 

O primeiro é o facto de que, seguindo o exemplo referente ao código postal, o centróide 

obtido pode não ser representativo do lugar a que aquele código postal efetivamente diz 

respeito. Um segundo problema tem a ver com o facto dos múltiplos casos de não-

geocodificação poderem ser atribuídos, exatamente, ao mesmo pseudocode o que 

derivará, certamente, num trabalho acrescido de verificação 

No que concerne ao exemplo do presente trabalho, verificou-se que é inevitável 

que alguns dos dados obtenham problemas na correspondência e que possam gerar um 

resultado final. Em alguns casos, a base de dados de referência não fornece a 

informação do número de polícia, o que impossibilita a georreferenciação dessa função 

pela morada composta. Como forma de contornar este obstáculo podem ser adotadas se 

seguintes metodologias: 

i. Refinar os algoritmos e métricas de geocodificação, verificando os erros 

existentes nos dados e voltar a fazer a geocodificação. pois a causa poderá 

ser a inadequação das mesmas. 

ii. Atribuir um código sequencial para os casos Sem Número de Polícia 

(SNP), o que leva à solução previamente adotada da qual a autarquia 

pretende abdicar; 

iii. Acrescentar na base de dados de referência esse número de polícia 

(georreferenciar), o que só pode ser feito através de uma confirmação em 
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campo e validação que permita a certificação efetiva do número de polícia 

registado nos dados de entrada; 

iv. Adotar-se o método previsto no processo de geocodificação que sugere 

que se analise o mapa por forma a localizar o ponto manualmente, o “Pick 

from map”. Onde primeiramente se georreferencia o ponto na base de 

referência e seguidamente se associa o ponto aos dados a geocodificar. 

Neste caso foi adotada a metodologia de confirmar o local exato da função, 

georreferenciar o ponto e posteriormente fazer uso da função “Pick from map”, que 

será descrito mais à frente pormenorizadamente. 

Esta última opção pode ser tida em conta como medida final especialmente se o 

resultado obtido não for o desejado e tiver mais casos sem correspondência do que se 

considera aceitável. No entanto, em casos com muitos registos, esta opção pode tornar-

se intensiva e pouco realista em determinados universos de estudo. Ainda assim, e 

apesar do que se disse, esta continua a ser a medida que confere mais precisão e 

qualidade ao trabalho. 

 

5.7 - Análises 

Para a análise dos dados foi utilizado o método simplista, resulta do produto do 

número de correspondências com o total de registos, que é o que o software 

geocodificador do presente trabalho realiza como se verificou anteriormente. Este 

cálculo é realizado com os dados relativos às funções dispersas. 

Resulta do produto de: 

 

#Re

# Re

749

1082

0,69

70%

gistosComCorrespondencia

Totalde gistos





 (5.1) 

 Outro método de análise de resultados é recorrer ao Cálculo Amostral. Assim, 

perante 70% de correspondências com um total de 1082 endereços os valores em termos 
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estatísticos apresentam um índice de confiança de 99% e uma margem de erro de 

3%.  

Matematicamente pode ser representado sob a seguinte Equação: 

 

   
2

2

( )
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/100 100

(( 1) )

N n

n N

x z c r r
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 (5.2) 

Onde: Amostra (tamanho da população): N; Fração de respostas: r; Margem de 

erro E; Valor crítico para o nível de confiança c: Z(c/100)  

Estes valores revelam-se bastante positivos significando que em termos 

estatísticos os dados têm uma fiabilidade elevada. 

Passando para a análise da qualidade dos dados, recorremos ao indicador de 

Davis Jr. et al (s/d)  

Estes explicam que este indicador da qualidade parte da identificação de um 

número que depois será associado ao evento de geocodificação em que se vai trabalhar e 

também servirá para indicar a proximidade a que se está do local do evento estudado, 

espacialmente falando. O Indicador de Qualidade não tem por propósito analisar a 

distância entre as áreas uma vez que o seu limite máximo está associado aos métodos de 

análise. (Davis Jr. et al, s/d). É usado para geocodificar o maior número possível de 

casos e avaliar se de facto a geocodificação é feita de forma precisa.  

Trata-se de um indicador (GQI) que tem para cada evento geocodificado um 

valor associado e que indica a proximidade à verdadeira localização real do evento. Este 

indicador varia entre 0 e 1 em que o zero significa a proximidade mais precisa e um o 

inverso.  

Existe uma expressão matemática para cada tipo de implantação que os dados 

têm, para o caso do presente relatório, sendo que é utilizada a implantação pontual a 

expressão é a seguinte:  
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GQI

x

  
   (5.3) 

X1= volume de dados 

X2 = dados com correspondência 

X3 = área do local de estudo 

 

Resultando em: 

X1= 1082 

X2= 749 

=333 /251153 

= 0,0013 

Assim sendo, se o endereço obtiver correspondência o valor do GQI será zero. 

Verifica-se com este resultado que o Índice de Qualidade da Geocodificação é 

praticamente zero, o que representa uma proximidade quase perfeita. 

Pode então seguir se a metodologia adotada por Skaba (2009). O valor de 

sensibilidade e especificidade apresenta o valor de quão preciso é um teste realizado. 

Assim, a sensibilidade mede a capacidade do teste identificar corretamente a 

correspondência, quanto mais próximo o valor é de 1, melhor 

Quanto à especificidade, mede a capacidade do teste em excluir corretamente os 

valores que não representam uma correspondência na realidade. 

Para um cálculo completo, seria então necessário calcular também o índice de 

especificidade, onde com acesso aos dados das coordenadas de GPS do “padrão-ouro”, 

local preciso da localização real, o que não está disponível nos dados deste trabalho. 

Onde se classificam os resultados mediante Verdadeiros Positivos (VP), Falsos 

Negativos (FN) e Verdadeiros Negativos. Em que VP são os resultados geocodificados 

sem revisão manual, 
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Os VN são os resultados que retornam negativos e que só se podem resolver 

fazendo trabalho de campo. E finalmente os FN são os que podem ser geocodificados e 

no entanto no processo automático deram resultado negativo 

Através dos resultados e antes do processo de verificação manual atente-se aos 

valores do Quadro 5.3. 

Quadro 5.3 – Resultados da Geocodificação 

 

Classificação Número de casos Percentagem 

Verdadeiros Positivos VP 741 68% 

Falsos Negativos FN 22 2% 

Verdadeiros Negativos VN 319 29% 

 

Pode então ser calcular o valor de sensibilidade (VP/(VP+FN)): 

(741/(741+22))  

=0,971 

Relativamente ao indicador de certeza supracitado, o software usado apenas avalia 

a primeira fase da geocodificação, Análise Sintática - Parsing, pelo que, não é possível 

calcular esse indicador. 

 

5.7.1 - Tipos de correspondência 

 

Esta revela ser uma das partes mais importantes da geocodificação, os tipos de 

correspondência que resultam e a interpretação dos mesmos. Podem ser resultado de 

multiplos fatores, como uma pobre normalização. O quadro 5.4 apresenta os possiveis 

resultados e suas causas associadas. É possivel interpretar que, apesar de um resultado 

retornar positivo, pode não ter uma correspondência total. 
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Quadro 5.4 – Tipos de correspondência 

 

 

Resultado Descrição Causa 

Combinação perfeita Um único registo resultante Os dados combinam na totalidade 

Combinação imperfeita 
Nem todos os atributos 

correspondem Ex: nº polícia 
Não existir esse atributo nos dados de referência 

Combinação perfeita 

ambígua 

Mais do que uma 

correspondência 
Dados repetidos 

Combinação não perfeita e 

ambígua 

Mais do que uma 

correspondência mas 

nenhuma delas é perfeita 

Um ou mais atributos dos dados de entrada ter 

correspondência com algum atributo dos dados 

de referência 

Não correspondente 
Sem correspondência de 

dados 
Não há dados coincidentes 

 Adaptado de Goldberg (2008, p120) 

 

Com estes resultados é possivel fazer uma avaliaçao do nivel de precisão das 

mesmas, sendo que esta serve para se perceber também a qualidade dos dados inseridos. 

Como Goldberg (2008), alienta, mesmo com uma percentagem de 100% a precisão 

das correspondências pode ser baixa, daí a importancia do calculo deste nível de 

precisao. 
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6 - Geocodificação e Planeamento Municipal 

No que concerne à gestão municipal, o foco do estudo aqui apresentado, o 

Geocoding pode ser um instrumento de valorização na gestão de decisões autárquicas, e 

um instrumento que permite ter uma visão global do território. Tem a capacidade de 

ajudar no conhecimento da distribuição espacial da atividade económica do município e 

na diferenciação territorial do mesmo constituindo um instrumento de apoio na 

definição da estratégia económica do município. No entanto, devido às limitações desta 

ferramenta advindas de todo o processo de normalização e padronização de moradas, o 

Geocoding é ainda pouco utilizado pelos municípios portugueses. 

Acresce ainda que, depois de geocodificados, os endereços ficam disponíveis 

para utilizações futuras ao nível de estudos de análise espacial podendo ser visualizados 

e combinados com outros dados através dos SIG. 

Como já foi referido, os municípios portugueses dedicam esforços à 

georreferenciação mas não o fazem através do uso do sistema de geocodificação pelo 

que incorrem na possibilidade de não conseguir estipular erros aceitáveis ou mesmo 

definir erros amostrais. 

 

6.1 - Problemas na geocodificação 

Apesar de se mostrar extremamente útil, a geocodificação acarreta alguns 

problemas e estes têm a ver, sobretudo, com a cobertura e a qualidade dos dados de 

entrada. Os dados de referência, quando incompletos ou imprecisos, também 

representam limitações. Isto porque o método não se compatibiliza com a ausência ou 

desatualização de dados, ou com uma normalização pouco cuidada, o que torna difícil a 

correspondência entre os dados de entrada. 

No caso português, por exemplo, onde ainda não existe uma normalização 

universal, não é fácil conseguir-se que os dados de entrada sejam precisos. Por isso, no 

nosso país o trabalho que leva à Geocodificação perfeita é mais acrescido do que em 

outros países e até mesmo mais minucioso. Como salienta Martins (2012), a aquisição 

de coordenadas a partir de endereços é um dos métodos de geocodificação mais 



63 
  

 

importantes, mas também ela é dificultada por variações comuns no endereço, como 

abreviações e omissão de componentes  

Apesar de, por vezes, se verificar uma retificação previa das bases de dados a 

inserir no processo de geocodificação, como é o caso deste trabalho, é importante que 

este processo incorpore uma medida do grau de certeza que se tem quanto ao resultado 

uma vez que estes, como já referimos anteriormente, podem revelar fatores de incerteza 

e possíveis causas de erros (abreviações, erros de grafia, variações de formato, entre 

outras). 

Aquando da verificação e tratamento das não correspondências, não há um 

processo automático para resolver o problema pelo que teremos sempre que passar por 

tratamento humano. Um exemplo é a associação que o software faz quando não 

encontra correspondência total ao endereço. Este opta por indicar esse endereço como 

“empate”, o que, se não for manualmente registo pode gerar perda de dados por falta de 

correspondência. 

É de referir ainda que se os critérios de correspondência forem de elevada 

abstração, os resultados podem não ser os mais apropriados derivando deles, 

correspondências incorretas. 

Em Portugal há ainda um longo caminho a traçar no que diz respeito à 

geocodificação, tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista académico pois 

não existe bibliografia de referência para esta temática, tão pouco trabalhos de fundo 

que lhe permitam a compreensão.  

 

6.2 - Consulta de endereços 

Existe mais de uma forma de localizar os endereços geocodificados, mas antes de 

mais importa referir que, a pesquisa pelos endereços tem de ser realizada através da 

inserção da morada composta (Tipo, Designação e Número de Polícia) uma vez que na 

construção do Localizador de Endereços foi esse o campo utilizado. Esta revela-se uma 

limitação das pesquisas em Geocodificação pois implica um conhecimento prévio do 

utilizador para poder obter a localização do endereço. 
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A primeira forma é através da ferramenta Find, em que no separador das 

localizações se seleciona o Localizador de Endereços desejado e se digita o nome do 

endereço pretendido conforme demonstra a figura 6.1 

No caso deste trabalho existem dois, um para as funções concentradas e outro 

para as funções dispersas. 

 

 

Figura 6.1 – Ferramenta Find 

 

A segunda consiste em, diretamente na janela de visualização clicar no ponto de 

interesse com a ferramenta Identify e é retornada uma tabela na janela de visualização, 

com toda a informação associada a esse mesmo ponto. Esse ponto que representa um 

número de polícia. 

É possível verificar (figura 6.2) que através do Identify se acede a toda a 

informação acerca da função que se encontra nessa localização. 

A terceira forma é através da barra do Geocoding onde é possível selecionar 

também o Localizador de endereços pretendido e a digitação do endereço de procura, 

assim como outras opções de gestão dos endereços geocodificados (figura 6.3). 

 

Localizador de endereços 

e Pesquisa de endereços

Indicação dos 

resultados obtidos
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Figura 6.2 – Ferramenta Identify 

 

 

Figura 6.3 – Barra de ferramentas do Geocoding 

 

6.3 - Funções Concentradas - Relate 

Nas funções concentradas, escolhidas como amostra para a pseudo geocodificação 

neste trabalho, foram também utilizadas como amostra para a relação entre atributos. 

Foi criado um relate (relação), que consiste em fazer uma relação entre os dados 

de referencia e os dados geocodificados. 

Atentando na figura 6.2 verificamos que, procurando o número de polícia nos 

dados de referência aparece a descrição de que, existem 72 funções associadas ao 

mesmo. Esta metodologia revela-se importante neste tipo de dados, em que há a relação 

de um para muitos e se torna mais clara a identificação dos atributos. 

 

Nome da feature e 

informação associada

Informação associada 

a cada um dos pontos

Localizador de endereços e 

endereço a pesquisar

Opções do Geocoding:

Pick From Map, 

GeocodeAddresses e 

Rematch
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6.4 - Limitações das bases de dados 

Um dos problemas com que a geocodificação se depara parte das bases de dados 

que lhe dão suporte informativo. É um problema transversal que se regista no nosso país 

e em várias outras partes do mundo e que Rhind (1999) explica com o facto de “apesar 

da referência espacial por endereços urbanos seguir um padrão, não existem regras 

rígidas sobre a ordem que os componentes devem ser apresentados ou sobre elementos 

de separação”. 

Na verdade a forma de apresentação dos endereços, que às vezes varia dentro dos 

próprios países, é muito diferente de país para país. No Japão e em outros países 

orientais, por exemplo, a forma de codificar os endereços é muito diferente daquela que 

adotamos no ocidente (Davis Jr. et al., 2008). No Japão, para retomar o exemplo 

avançado, os endereços assumem uma forma relacional e hierárquica que não deixa de 

se considerar interessante. Neste país do oriente o número do prédio é sempre 

relacionado com o bloco do prédio, que por sua vez se relaciona com uma área maior 

que está ligada a outra e que por sua vez está dentro de uma certa cidade. Por este 

método de endereçamento podemos verificar que não há uma sequência de numeração 

pelo local mas sim pela antiguidade dos lugares.  

Na Coreia o exemplo da forma como se processam os endereços é tão confusa que 

chega a ser irónica e serve de exemplo perfeito para explicar a importância da 

geocodificação, tanto por isso, insiste-se na transcrição deste caso no pressente trabalho. 

Aqui, neste país, os números dos prédios são atribuídos a cada um deles na altura das 

suas construções mas de forma aleatória e por isso é muito frequente que o prédio 27 

seja vizinho, porta-com-porta, do prédio 567.  

Também ao contrário do que se passa em Portugal, mas de uma forma bastante 

mais organizada do que na Coreia, na América o endereço começa pelo número do 

prédio, seguindo depois para o logradouro, a rua, a cidade, etc. (Skaba, 2009). 

A localização dos endereços no espaço geográfico pode ser uma ótima maneira de 

contornar estes obstáculos porque vai possibilitar a sua associação a outros endereços e 

até a ambientes relacionados com as pesquisas é por isso que é muito importante que 

conheça bem a composição da formação do endereço. Este depende, como já vimos, de 
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fatores culturais, da forma como foram organizadas as áreas ocupadas dos padrões 

instalados em cada local (Skaba, 2009). 

  

6.4.1 -  Precisão espacial dos resultados 

 

A precisão espacial é o resultado da combinação da precisão dos processos 

aplicados na geocodificação. O grau de precisão pode significar varias coisas, neste 

caso concreto, significa o grau de proximidade à correspondência real das funções 

localizadas nos endereços geocodificados.  

Tendo em conta que a geocodificação foi realizada através da implantação pontual 

e a georreferenciação desse ponto será a correta, o nível de precisão é total e o grau de 

confiança elevado. Assim, os dados de referência desempenham também um papel 

importante para a precisão. 

Após a revisão manual (Rushton, 2009) perante os registos que, ainda assim não 

obtiveram correspondência, há duas opções a tomar: excluí-los das bases de dados ou 

georreferenciá-los na localização o mais próxima possível do local. 

A fase de revisão manual detalhada pode ser a mais demorada, assim, dependendo 

do objetivo pode-se optar por a realizar ou não. 

 

6.5 - Aplicabilidade no Planeamento Municipal 

Como exemplo daquilo que pode ser extraído do processo de geocodificação, foi 

criado um mapa temático com a informação relativa ao número de pessoas ao serviço 

que o SCIE do INE. 

Analisando a figura 6.4 é possível constatar que, a maioria das funções dispersas 

que o INE nos apresenta (e que foram geocodificadas) regista até 10 pessoas ao serviço, 

o que reflete a dimensão das empresas presentes na freguesia de Alfragide. É de apontar 

que, no presente mapa temático não estão refletidos os edifícios que contém as funções 

concentradas relativas a galerias comerciais ou centros comerciais do da freguesia. 
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Figura 6.4 - Escalões de pessoas ao serviço 

 

No que concerne ao aspeto económico foi criado um mapa temático que aborda 

a secção da CAE com os dados provenientes da base do MTSS. É visível na figura 6.5 e 

com o apoio da figura Y que a CAE mais frequente é a G, que corresponde à função de 

Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis (código 45200). 
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Figura 6.5 - Escalões da Secção da CAE 

 

 

 

 

 

Figura  6.6 – Escalões e funções da Secção da CAE 
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7 - Conclusões  

 

O presente relatório pretende descrever o estágio realizado no Município da 

Amadora, desenvolvido no âmbito do Mestrado em SIG e Modelação Territorial 

Aplicados ao Ordenamento do Território (SIGMTO) do Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa (UL).  

Esta experiência veio a revelar-se muito útil e enriquecedora quer na perspetiva 

académica quer na perspetiva pessoal, permitindo ampliar e consolidar conhecimentos 

sobre as atribuições dos Municípios no domínio do ordenamento do território e 

vivenciar o sistema de funcionamento numa instituição pública.  

A possibilidade de explorar a aplicação do método da Geocodificação em contexto 

de trabalho, isto é, com recurso a bases de dados genuínas, observando todas as 

vantagens e limitações que este método encerra na sua prática, permitiu concluir que a 

Geocodificação pode contribuir para agilizar tarefas nas fase de tratamento de 

informação que sustenta os relatórios de diagnóstico/ caracterização económica do 

município. Reconhecendo-se a utilidade do método perspetiva-se a possibilidade de, 

partindo o caso de estudo (Freguesia de Alfragide), alargar o trabalho a todo o território 

municipal.  

Refere-se que a partir do trabalho desenvolvido podemos considerar a hipótese de 

integrar os dados geocodificados no repositório de dados municipais destinados aos 

colaboradores da Câmara Municipal da Amadora (Intrasig) e a entidades externas 

(estudantes, cidadãos em geral) através de uma plataforma web (Geoportal).  

Do ponto de vista da geocodificação em si, importa referir que o seu sucesso ou 

fracasso depende de vários fatores entre os quais se destaca: os dados de referência, os 

dados de entrada e a possível manipulação dos mesmos. Neste sentido, alguns autores se 

empenharam na procura de sistemas capazes de determinar o grau de certeza dos dados 

obtidos como é o caso do Geocoding Certainty Indicator (GCI) que Davis Jr. e Fonseca 

(2007) referiram ser um “método para calcular a precisão e realizar a classificação dos 

resultados de forma a atender as necessidades do usuário do sistema” (Davis Jr. e 

Fonseca, 2007, p. 38). 
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No presente trabalho optou-se por se fazer uma normalização das moradas a fim 

de obter uma maior correspondência dos dados e através dela tornar possível a 

demonstração de complexidade do sistema bem como a importância que a qualidade dos 

dados assume para o sucesso do processo. Os erros dos dados de saída podem ditar o 

sucesso ou insucesso dos estudos deles provenientes. Um dos problemas com que se 

deparou ao longo do estágio foi precisamente o facto de a este ter sido acrescido o 

trabalho de organização dos dados. A reorganização administrativa veio alterar um 

pouco os procedimentos na medida em que os dados de que disponíveis ainda não 

estavam atualizados e alguns deles, portanto, correspondentes à antiga organização 

administrativa. Ou seja, neste caso o estudo remete para Alfragide, área que 

anteriormente correspondia não só a Alfragide mas também à Buraca. Assim, houve a 

necessidade de verificar as funções que já não pertencem à Buraca e integrá-las em 

Alfragide. 

Através desta experiência pudemos comprovar a importância determinante que as 

bases de dados têm para o sucesso do processo de geocodificação e de como elas podem 

e devem ser trabalhadas a fim de garantir esses mesmo processo e, ao mesmo tempo, o 

simplificar. Esta ideia pode também ser sustentada analisando também o exemplo que 

Skaba (2009) teorizou, salientando a importância da limpeza de palavras, o 

reconhecimento de padrões e a separação nos campos. 

De acordo com o trabalho realizado crê-se que a geocodificação se virá a tornar 

mais utilizada em Portugal, sendo que, para isso, se verifique a necessidade de se 

proceder a uma normalização geral das moradas de todo o país. Visto que, como se sabe 

não há uma normalização geral de endereços pelo que também importa que a mesma 

seja ponderada e, sobretudo, efetivada.  

Apesar do sucesso da geocodificação levada a cabo não ter sido de 100% 

considera-se ter obtido um resultado promissor na medida em que, são expostos 

possíveis cenários de inviabilização da geocodificação e a necessidade de um trabalho 

prévio de normalização de dados. Os resultados da geocodificação foram reveladores e 

proveitosos na medida em que podem vir a ser utilizados no futuro em estudos a nível 

municipal. 



72 
  

 

No decorrer do estágio chegou-se à conclusão de que a fase de observações dos 

dados obtidos também tem que ser efetuada com os devidos cuidados, tem que ser 

muito mais do que um processo de simples “olhar”, como explicou Skada (2009). Os 

dados obtidos são, como suprareferido, classificados de Dados Espaciais e estes é que 

permitem a procura de dados padrão e a criação de hipóteses, de comparação com os 

modelos inicialmente propostos. Tendo em conta estes ensinamentos, também se 

considera que, com esta experiência feita em Geocodificação se possa criar modelos, 

gerar hipóteses, analisar padrões e relações entre os dados e estar sempre ao corrente de 

todas as atualizações e novos métodos de análise. 
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9 - Anexos 

Município da Amadora no contexto da AML 
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Freguesias do município da Amadora antes da reorganização administrativa de 

2013 
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Regulamento da Orgânica dos Serviços Municipais do Município da Amadora  

 

Segundo o Aviso n.º 14634/2010, de 23/7 DR I Série N.º 142 e os Avisos n.ºs 

22970 e 22971/2010, de 10/11 DR I Série N.º 218, do regulamento da Orgânica dos 

Serviços Municipais do Município da Amadora, compete a esta divisão, de um modo 

geral:   

Artigo 29.º 

Divisão de Informação Geográfica 

À divisão compete: 

a) Conceber, gerir e manter a infra-estrutura de dados espaciais (IDE) do município 

da Amadora; 

b) Elaborar manuais relativos às melhores práticas de acesso e utilização de 

informação geográfica e assegurar formação aos utilizadores; 

c) Elaborar protocolos para coordenação e execução de tarefas com as unidades 

orgânicas a fim de actualizar, organizar e integrar a informação geográfica e 

estatística na IDE, coordenando procedimentos de harmonização e integração; 

d) Estabelecer gradualmente, nas principais unidades orgânicas, núcleos e, ou postos 

SIG sob coordenação técnica desta unidade orgânica que deverão manter a informação 

de acordo com uma gestão centralizada do processo de implementação da infra-

estrutura de dados espaciais, mas na dependência funcional dos respectivos dirigentes; 

e) Colaborar com a unidade orgânica competente na concepção e implementação de 

serviços internos de informação geográfica de apoio ao licenciamento, manter 

actualizadas as bases espaciais deo perações urbanísticas e definir os requisitos 

técnicosa que deverão obedecer os projectos de loteamento e de obras particulares 

para incorporação nai nfra-estrutura de dados espaciais; 

f) Criar serviços de Informação Geográfica na Intranet suportados em WebGIS 

vocacionados para a consulta de temáticas das diversas unidades orgânicas; 

g) Definir o conteúdo técnico, manutenção e desenvolvimento da Plataforma de Plantas 

de Localização em estreita ligação com as unidades orgânicas competentes; 
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h) Definir os modelos de dados de informação geográfica municipal; 

i) Adquirir e manter bases cartográficas homologadas, pela respectiva autoridade 

nacional, cumprindo a legislação específica de cartografia e o quadro legal que regula 

a elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território; 

j) Produzir e manter a cartografia de referência e temática de apoio ao ordenamento 

do território e actividade municipal; 

k) Participar na definição dos processos de desmaterialização, organização e acesso 

em arquivo de documentos cartográficos, para articulação com a IDE, em ligação 

estreita com as unidades orgânicas competentes; 

l) Promover a execução de levantamentos topográficos junto da unidade orgânica 

competente e reforçar a complementaridade deste serviço nos projectos de cadastro 

predial: SINERGIC, Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação 

Cadastral; 

m) Constituir em estreita articulação com a unidade orgânica competente a Base de 

Dados Geográfica Toponímica que alimentará os sistemas de informação centrais do 

Município; 

n) Implementar e gerir o GeoPortal do município de acordo com as regras da directiva 

Inspire e em estreita ligação ao SNIG, sistema nacional de informação geográfica 

o) Criar e manter serviços de informação geográfica, cartografia de base e temática na 

Internet destinados ao cidadão, empresas e outros agentes; 

p) Desenvolver e manter actualizada a base de informação estatística sobre a 

Amadora; 

q) Conceber, gerir e manter de forma integrada coma infraestrutura de dados espaciais 

(IDE), a plataforma geoestatística do município; 

r) Assegurar que os planos, estudos e projectos municipais nos domínios do 

ordenamento do território e urbanismo, das infraestruturas e dos equipamentos, bem 

como as intenções de intervenção territorial dos diversos serviços sejam incorporados 

na IDE para apoio à gestão do território; 
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s) Acompanhar o desempenho das políticas sectoriais locais de incidência territorial 

designadamente através da elaboração das cartas de equipamentos e de outras 

temáticas; 

t) Conceber e desenvolver um sistema de monitorização da execução do PDM, dos 

planos de urbanização e de pormenor, em estreita ligação com a unidade orgânica 

competente; 

u) Elaborar e monitorizar as cartas de equipamentos em colaboração com as diversas 

unidades orgânicas; 

v) Elaborar o REOT e apoiar o processo de revisão do PDM fornecendo informação 

estatística e geográfica e elaborando estudos de caracterização e diagnóstico; 

w) Elaborar e coordenar estudos nos âmbitos do sistema urbano, demografia, 

equipamentos, sócioeconomia, urbanismo comercial, reabilitação urbana e 

ambiente, a diferentes escalas; 

x) Colaborar com as unidades orgânicas no preenchimento de inquéritos e na 

fundamentação de candidaturas ao QREN e outros quadros de financiamento; 

y) Acompanhar a realização do Recenseamento Geral da População e Habitação no 

município; 

z) Estabelecer e promover entre as unidades orgânicas a difusão e partilha de 

informação geográfica sobre instrumentos de gestão territorial. 
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Folha tipo de trabalho de campo 

Nome da 

função/estabelecimento 

Tipo de 

estabelecimento 
Morada completa Observações 
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 Base de dados DBInforma 

 

NOME MORADA 

100 DOGMAS, LDA PRACETA JOÃO ANASTACIO ROSA, 1 1ºC 

100% FOTO EDITORES & PRODUÇÃO DE 

IMAGEM 

RUA SÃO TOMÁS DE AQUINO, 72A - 

CASAL MIRA 

100MARCAÇÃO PRÉVIA, UNIPESSOAL, LDA RUA MANUEL VALADARES, 13 1ºB 

12 ARTES - ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE 

PROMOÇÃO CULTURAL 

AVENIDA DO DOUTOR FERNANDO 

PITEIRA SANTOS, 18 1ºESQ. 

1ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 

AMADORA 

RUA ELIAS GARCIA, 362D BLOCO B 2ºC 

CENTRO 

1STVALUE CONSULTING, LDA RUA JOSÉ FÉLIX, 1 1º 

2 CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DA 

AMADORA 

RUA ELIAS GARCIA, 362D BLOCO B 2º 

A/B 

2020 EDITORA, LDA RUA ALFREDO DA SILVA, 12 

2REAL FLOAT, UNIPESSOAL, LDA RUA DAMIÃO DE GÓIS, 13 8ºDTO. 

3.A DENTIÇÃO - LABORATÓRIO DE PRÓTESE 

DENTÁRIA, LDA 

RUA MARIA LAMAS, 3 LOJA A 

37 GRAUS - SAÚDE E CONFORTO, LDA RUA ELIAS GARCIA, 225 1º DTO 

4 TELAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA AVENIDA DE ALMEIDA GARRETT, LOTE 

23 

4BABIES - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

ARTIGOS DE PUERICULTURA, LDA 

AVENIDA MOINHOS, 6 2ºFTE 

4FASES, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, LDA TRAVESSA DE SÃO CLEMENTE, 1 - 

MOINHOS DA FUNCHEIRA 

5 ESTRELAS - CONSULTORIA DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS, LDA 

RUA GONÇALVES RAMOS, 136 2ºESQ. 

7METADES - TRANSPORTES, LDA URBANIZAÇÃO ALTO DA MIRA, LOTE 36 

1. ESQ. 

92, ARQUITECTOS, LDA RUA CERRADO DAS OLIVEIRAS, 12 R/C B 
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Base de dados MTSS 

 

GEP  -  Estatística  /  SISED  -  Quadros de 

Pessoal 

   

 Listagem de estabelecimentos 

 Ano :  2007 

 Concelho da Amadora 

   

 

Nome do Estabelecimento Morada do Estabelecimento 

AMELIA ANTUNES CABELEIREIRO UNIP 

LDA 

AV MIGUEL BOMBARDA 60 4 ESQ 

CARLOS DIAS PCTA FRANCISCO LAZARO LT 26 

RELINE REDES ELECTRICAS E INST 

ESPECIAIS LDA 

PCT ABEL SALAZAR 2 ATELIER 

2L AUTOMACAO E CONTROLO LDA PCT DO COMERCIO 8-B 

4 ONE SOLUTION, LDA AV DA QTA GRANDE, Nº53-7 4 

503-GOSTOS - RESTAURACAO,LDA. R MIRADOURO, 16 - 1O ESQ.. 

A BRASEIRA DE ALFRAGIDE 

ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA 

R MIGUEL TORGA ESPACO ALFRAGIDE 

LJ1 

A REDE SOC COMERCIAL DE PRODUTOS 

CONGELADOS LDA 

R ALBERTO ALDIM 22 LT A 

A. FARIA - EDIÇAO ELECTRONICA LDA R. PINHEIRO BORGES C. COM. TR. ALF. 

LJ30 

ABBOTT LABORATORIOS, LDA. ESTR.ALFRAGIDE,N.67,ALFRAPARK, 

ABJONES ORGANIZ CONTAB ESTUDOS 

E REP SU LDA 

R MIGUEL TORGA 2-LETRA I 

ABMO-CONSULTORIA DE GESTÃO, 

FORM. E SIST. DE QUALIDADE, LDA 

R DO MIRADOURO, 12, C/V ESQ. 

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CONCELHO AMADORA 

ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA ESTR DE ALFRAGIDE, PRECETA 

1,Nº47/47A 

AGORA PUBLICACOES E 

COMUNICACAO UNIPESSOAL LDA 

AV DOM LUIS I N 36 R/C 

AKRON ENGENHARIA E METODOS LDA R DO MIRADOURO 18 A 

ALFRACARGAS TRANSPORTES TERRAS 

ATERROS E DESATERROS, LDA. 

R DR. RUI GRÁCIO Nº 1 - 1º FTE. DTO. 
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Base de dados do INE 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS ECONÓMICAS 

 SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS DAS EMPRESAS 

 Fonte: Sistema de Contas Integradas das Empresas 

 

     
Nº ordem Ano NPC Nome Morada 

1 2011 510047564 

RELAX AND CARE, 

UNIPESSOAL, LDA 

R BASILIO TELES 22 2 DTO 

DAMAIA 

2 2011 510037798 

AG DENTAL, 

UNIPESSOAL LDA 

AV ALJUBARROTA 42 RC 

DTO VENTEIRA 

3 2011 510049354 EJCD, LDA 

PCT MIGUEL BOMBARDA 

20 2 DTO 

4 2011 509934641 

DO MORE - 

PRODUÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE 

MARKETING, 

UNIPESSOAL LDA 

R TEN GOUVEIA 9 A QTA 

BOREL 

5 2011 509940250 2020 EDITORA, LDA R ALFREDO SILVA 12 

6 2011 509498337 

OLHAR DOS DEDOS 

UNIPESSOAL LDA 

PCT JOAO ANASTACIO 

ROSA 3 11 B 

7 2011 510054080 

SANDRO 

APOLINÁRIO, 

UNIPESSOAL LDA 

R D DINIS 13 4 C 

REBOLEIRA 

8 2011 509460569 

TEORIAS IMBATÍVEIS 

- UNIPESSOAL LDA 

R ILHA MADEIRA 12 VV 

MARQUES 

9 2011 510053343 PREVENTRAB - LDA R MELVIN JONES 13 A 
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