
UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tratamento de dados e análise de compatibilidade no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura e no Plano de 

Ordenamento do Espaço Marítimo 

 
 
 
 

Luís Francisco Gasiba de Sárrea Sanches de Baêna 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E 
MODELAÇÃO TERRITORIAL APLICADOS AO ORDENAMENTO 

 
 
 
 

2013 
 



UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
 

 
 
 
 

Tratamento de dados e análise de compatibilidade no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura e no Plano de 

Ordenamento do Espaço Marítimo 

 
 
 

Luís Francisco Gasiba de Sárrea Sanches de Baêna 
 
 
 

Relatório de estágio orientado pelo 
Prof. Doutor Eusébio Joaquim Marques dos Reis 

 
 
 

  

 
 
 

MESTRADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E 
MODELAÇÃO TERRITORIAL APLICADOS AO ORDENAMENTO 

 
2013 

 

Estágio elaborado no INAG/APA 



i 
 

Índice geral 
 

Índice de figuras         iii 
Agradecimentos         v 
Resumo          vii 
Abstract          ix 
Abreviaturas, siglas e acrónimos       xi 
 
Capítulo I – Enquadramento geral 
  
1. Introdução: objectivos e organização do trabalho    3 
2. Enquadramento institucional e temático       4 

2.1. Instituto da Água          4 
2.2. Litoral Algarvio         6 

3. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau – Vilamoura    9  
4. Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos (POEM)    12  

4.1. Inovações do Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos  15 
 

Capítulo II – Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) 
 

1. Planta de Síntese         21 
1.1. Níveis de informação no Plano de Síntese      21 
1.2. Estrutura das tabelas de atributos da Planta de Síntese    22  
1.3. Tratamento geral dos dados do P.O.O.C.     25  
1.3.1. Tratamento de dados lineares do plano de síntese   27  
1.3.2. Tratamento de dados poligonais do plano de síntese   30  
1.3.3. Tratamento de dados pontuais do plano de síntese   34 
1.4. Tratamento das tabelas de dados do plano de síntese   35 

2. Planos de Praia         36 
2.1. Estrutura das tabelas de atributos do Plano de Praia   39 
2.2. Tratamento de coordenadas dos planos de praia    41 
2.3. Tratamento de dados poligonais dos planos de praia   43  
2.4. Tratamento de dados lineares dos planos de praia    46  
2.5. Tratamento de dados pontuais dos planos de praia    51  
2.6. Finalização dos dados do Plano de Ordenamento da Orla Costeira   53 
 

Capítulo III - Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo e comparação 
          com o POOC          
 

1. Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo      57 
1.1. Tabelas de atributos do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 57 
1.2. Tratamento dos dados do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo  60     

2. Resultados da análise POEM        63 
2.1. Analise dos erros identificados no POEM: erros pontuais    63 
2.2. Análise dos erros identificados no POEM: erros lineares    67 
2.3.  Análise dos erros identificados no POEM: erros poligonais   69 

3. Análise de compatibilidade entre POOC e POEM     75 



ii 
 

3.1. Incompatibilidades de temas areais      76 
3.2. Incompatibilidade de temas lineares       78 
3.3. Incompatibilidade de temas pontuais      79 

 
Capítulo IV – InterSIG  
 
1. Definição e enquadramento       83 
2. Histórico do InterSIG        84 
3. Metadados           85 

3.1. Consulta de metadados       85   
3.2. Criação de metadados       90   
 

Capítulo V - Considerações gerais        97 
 

Bibliografia          103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

Índice de Figuras  
 

Figura 1: Sectores da faixa costeira do Algarve.     6 
Figura 2: Sectores do litoral de arriba algarvio e caracterização do tipo  

de litoral ocidental        7 
Figura 3: Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos     12 
Figura 4: Síntese de análises comparativas entre diversos O.E.M. europeus 16 
Figura 5: Esquema ilustrativo do roteiro metodológico do POEM    17 
Figura 6: Orientação e gestão do POEM       18 
Figura 7: Classes de espaços do POOC       22 
Figura 8: Exemplo de erros de conversão nos dados lineares   28 
Figura 9: Excesso de dados na informação       29 
Figura 10: Exemplo de overlaps/sobreposição da informação    31 
Figura 11: Exemplos das falhas espaciais entre polígonos (Gaps).   32 
Figura 12: Exemplo de sliver        33 
Figura 13: Falha topológica nas fronteiras do Espaço Natural de  

Enquadramento e Espaço Natural de Arribas    33 
Figura 14: Dados geográficos digitais da Praia da Rocha, sem qualquer  

tratamento gráfico       37 
Figura 15: Tabelas de atributos originais de pontos linhas e polígonos da  

Praia da Rocha        37 
Figura 16: Dados geográficos digitais da Praia da Rocha, após tratamento 38 
Figura 17: Tabela de atributos da praia da Rocha, após tratamento de dados 38 
Figura 18: Plano de Praia da Praia da Rocha (versão analógica)   39 
Figura 19: Classes de espaços do zonamento dos planos de praia    40 
Figura 20: Dataset da base de dados       42 
Figura 21: Exemplo de informação espacial identificada como “ruído” no  

Plano de Praia 10        44 
Figura 22: Representação linear do areal do PP 10 (Praia da Rocha).  45 
Figura 23: Representação poligonal do areal (amarelo) do PP 10 (Praia 

da Rocha).        45 
Figura 24: Informação excessiva ou ”Ruído”, seleccionada na informação linear  

do Plano de Praia 10 – Praia da Rocha.     47 
Figura 25: Exemplo de unidade balnear ou área sujeita a licença e/ou  

concessão no Plano de Praia 10 – Praia da Rocha   48 
Figura 26: Exemplo de unidade balnear lateral no Plano de Praia 10 – 

Praia da Rocha        49  
Figura 27: Identificação de excesso de linhas em forma de setas no Plano 
  de Praia 10 – Praia da Rocha      50 
Figura 28: Excesso de “ruído” na informação pontual do Plano de Praia 10  

– Praia da Rocha.        51 
Figura 29: Pontos corrompidos no Plano de Praia 10 – Praia da Rocha  52  
Figura 30: Informação original do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 60 
Figura 31: Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, com informação  

circunscrita à área do POOC Burgau-Vilamoura.    61  
Figura 32: Tabela de resultados da analise do Plano de Ordenamento de  

Espaços Marítimos        63 



iv 
 

Figura 33: localização da praia da Luz no POEM      64 
Figura 34: Identificação da única praias do POEM      64 
Figura 35: Localização de fundeadouro no POEM com um desfasamento de  

3,7 km em relação ao local correcto     65 
Figura 36: Erro de localização de portos e marinas no POEM, afastamento 

de quase  200 m da linha de costa     66 
Figura 37: Tabela com a única situação de “Portos e Marinas” no POEM  66 
Figura 38: Comparação entre Pipelines no POEM.     67 
Figura 39: Localização de todos os Pipelines poligonais    68 
Figura 40: Comparação entre pipelines poligonais e lineares    68 
Figura 41: Exemplos de erros de georreferenciação nos dados poligonais 
 do POEM         69 
Figura 42: Exemplos de erros de georreferenciação nos dados poligonais do  

POEM          70 
Figura 43: Recifes versus Exploração de areias e cascalho    71 
Figura 44: Recife versus aquicultura potencial      73 
Figura 45: Aquicultura, recifes e ACN&B do POEM     73  
Figura 46: Infraestruturas do POEM       74 
Figura 47: Sobreposição de temas POOC versus POEM     76 
Figura 48 : Lacunas espaciais (gaps) na informação do POEM   77 
Figura 49: Caso dos Pipelines no POEM       78 
Figura 50: Infra-estruturas Portuárias e Portos e Marinas     80 
Figura 51: IDE do InterSIG         83 
Figura 52: Histórico do InterSIG        84 
Figura 53: Portal de entrada do InterSIG       86 
Figura 54: Janela de pesquisas do InterSIG       87 
Figura 55: Palavra-Chave INSPIRE no InterSIG      89 
Figura 56: Preenchimento de metadados – Dados Gerais     90 
Figura 57: Preenchimento de metadados – Metadados     92 
Figura 58: Preenchimento de metadados      93 
Figura 59: Preenchimento de metadados – CDG continuação    94 
Figura 60: Preenchimento de metadados – Qualidade do CDG    94 
Figura 61: Preenchimento de metadados – Extensão CDG     95 
Figura 62: InterSIG e consulta do POEM         96 

 
 
 
 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimentos 

 

Este espaço é dedicado àqueles que deram a contribuição para que esta 
dissertação fosse realizada. A todos deixo aqui o meu agradecimento sincero. 

Em primeiro lugar à minha família, que esteve sempre presente e me apoiou nos 
momentos de maior dificuldade. 

A todos os amigos, colegas e professores que, com o seu exemplo, me 
incentivaram e demonstraram interesse pelo meu trabalho. 

Ao Instituto da Água, por me ter acolhido e ter dado a oportunidade de integrar 
num projecto real com utilidade para Portugal. 

Às minhas orientadoras junto do INAG, Eng.ª Catarina Mariano e Dr.ª Margarida 
Fernandes, pelo excelente acolhimento que me dispensaram durante o estágio, 
manifestando permanentemente inteira disponibilidade na resolução de qualquer 
dúvida que surgisse. 

Ao Eng.º Nuno Leitão, que me acompanhou ao longo do estágio de modo a que 
me integrasse no departamento, tendo sempre uma palavra amiga quer para resolver 
questões relacionadas com trabalho, ou simplesmente para me animar em dias mais 
complicados. 

Finalmente, um agradecimento muito especial ao meu orientador, Professor 
Eusébio Reis, não só por ter contribuído para a realização do estágio numa instituição 
relevante como o Instituto da Água, e me ter cativado ao longo dos anos na faculdade, 
incitando-me a alcançar patamares superiores, como também pelo apoio constante, 
sábios ensinamentos, crítica sempre construtiva e paciência quase ilimitada em todas 
as questões relacionadas com a orientação deste Relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Tratamento de dados e análise de compatibilidade no Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira Burgau-Vilamoura e no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

Luís Francisco Gasiba de Sárrea Sanches de Baêna 
 

Resumo 
 

O INAG IP é um organismo central, com autonomia de administração e jurisdição sobre 
todo o território nacional. Esta instituição tem como função a proposta execução de 
políticas no domínio dos recursos hídricos a nível nacional com o objectivo de atingir 
uma gestão sustentável. 

O estágio no INAG consistiu no tratamento de dados do Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira (POOC) Burgau-Vilamoura e Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 
(POEM),  assim como fazer uma análise de harmonização dos dois Planos. Para a 
informação dos dois planos, foram também elaborados metadados e procedeu-se à 
sua inserção num WebGIS, o InterSIG, o qual consiste numa Infra-estrutura de Dados 
Espaciais (IDE) criada pelo INAG que permite a harmonização e disponibilização de 
dados aos seus utilizadores. 

Na primeira parte, referente ao tratamento de dados, foram levadas a efeito tarefas 
de conversão de dados de CAD para SIG, elaboração de um esquema de organização 
de tabelas alfanuméricas simples e eficiente (com uma estrutura homogeneizada com 
os restantes POOC), correcção de deficiências na atribuição de designações e, quando 
possível, correcção de erros de conversão em áreas em que tal se justificava, as quais 
ficaram identificadas nas tabelas respectivas. Uma vez os dados tratados, foram 
elaborados metadados e inseridos no InterSIG. 

A segunda parte implicou em tentar fazer uma análise comparativa entre o Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira e o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, de 
modo a verificar a correspondente compatibilidade espacial e de atributos, 
contribuindo para uma possível harmonização entre ambos. Desta comparação, foi 
criada uma tabela que identifica as dificuldades encontradas na harmonização entre 
estes planos. 

 
 

 
Palavras-chave: SIG, Edição de dados digitais, Plano de Ordenamento da Orla Costeira, 

Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, Plano de Praia, InterSIG.  
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Tratamento de dados e análise de compatibilidade no Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira Burgau-Vilamoura e no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

Luís Francisco Gasiba de Sárrea Sanches de Baêna 
 

Abstract 
 

INAG IP is an autonomous central organism with jurisdiction over all nation ground. 
This institution has as prior objective the creation and execution of politics over the 
hydric resources with the sole purpose of attaining a sustainable management.   

InterSIG is an infrastructure for spatial data created by INAG in order to provide the 
users harmonized data  

The internship consisted in the data management and edition (using ARcGis 9.x), 
creation of metadata and insertion of the Plan for Coastlines and Plan for Marine Areas 
in to an IDE called InterSIG, and make an assessment for an harmonization between 
the two plans.  

For the data management there were made conversions from CAD to shapefiles, and 
implementation of a new organization for the alphanumeric table in order for it to 
become smaller, simpler and more efficient, and correction of error due to bad 
conversion just like areas that are represented as lines. After all the tasks were done, 
metadata were created for each set of data and both data and metadata were inserted 
in a IDE, in this case InterSIG. 

The second stage consisted in making an analysis of the Plan for Marine Areas in the 
same way the previous pan was analysed to look for probable mistakes, so we could 
make an assessment of an harmonization between plans was even possible. 

In the end of the internship, the Plan for Coastlines was converted into GIS 
environment with a suitable table that was harmonized with all the other plans of this 
sort, and were inputted into InterSIG. The Plan for Marine Areas was analysed and 
identified some errors that were dully noted. The last step of my work consisted in 
creating a table witch contained all elements of a non harmonization between this two 
plans.  

  

Keywords: GIS, Data edition, Spatial Plan for the Coastline, Spatial Plan for Marine 
Areas, Beach Plant, InterSIG 
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1. Introdução: objectivos e organização do trabalho 

O presente relatório resultou de um estágio no Instituto Nacional da Água 

(INAG.IP), no Departamento de Ordenamento e Regularização do Domínio Hídrico 

(DORDH) no âmbito da preparação de dados para a inserção num WebGIS. 

O principal objectivo do estágio foi o tratamento de dados relativos ao Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Burgau-Vilamoura, de modo a inseri-los num 

WebGIS, nomeadamente o InterSIG, e ainda integrar os resultados numa futura revisão 

do POOC, eliminando, ou pelo menos reduzindo, as lacunas encontradas nos dados ao 

longo do estágio. Outro objectivo foi o de efectuar o estudo de harmonização entre o 

POOC e o Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos (POEM). Assim, o estágio foi 

dividido em duas fases: na primeira procedeu-se ao tratamento de dados do POOC e 

todos os seus elementos (Planos de Praia e Planta de Síntese); a segunda foi dedicada 

à análise do POEM e procura de discrepâncias na informação, e à realização de uma 

análise de harmonização entre o POOC e POEM. 

O relatório está dividido em 5 capítulos. O primeiro (Enquadramento Geral) 

consiste num enquadramento geral do Algarve e da área de estudo, Burgau-Vilamoura, 

e ainda um enquadramento dos planos de ordenamento a ter em conta ao longo do 

relatório.  

O segundo capítulo (Plano de Ordenamento da Orla Costeira) divide-se em duas 

partes: o tratamento da planta de síntese e o tratamento dos planos de praia. A 

primeira parte é dedicada à Planta de Síntese, descrevendo os diversos tratamentos a 

que os dados foram sujeitos e como foram identificadas algumas incongruências. 

Neste processo, nenhum dado gráfico ou alfanumérico já existente foi alterado, 

procedendo-se apenas à sua simplificação, com a eliminação dos campos em excesso 

da tabela alfanumérica, e identificação de erros na conversão de dados CAD para SIG. 

Caso se encontrasse alguma discrepância com a realidade, um erro detectado ou 

simplesmente informação confusa, procedia-se à sua identificação e criação de uma 

nota explicativa sobre a mesma. 
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A segunda parte é referente aos Planos de Praia e tem por objectivo explicar como 

foram atribuídos sistemas de coordenadas aos diversos Planos de Praia e os 

tratamentos a que os dados foram sujeitos até se tornarem os mais semelhantes 

possíveis com os dados analógicos, limpando informações em excesso e organizando 

as tabelas de atributos. 

O terceiro capítulo (Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos), tem por 

objectivo a procura de discrepâncias no próprio plano, e posterior análise de 

harmonização com o POOC. 

O quarto capítulo (InterSIG) é dedicado ao SIGWeb utilizado no INAG.IP, o 

InterSIG, e aos metadados que foram criados para todos os dados tratados no estágio.  

O quinto capítulo é constituído pelas considerações finais. 

 

2. Enquadramento institucional e temático  

2.1. O Instituto da Água  

O Instituto da Água, I.P. (I.N.A.G.)1

A sua história remonta ao ano de 1884, não como INAG IP mas sim como o Serviço 

Hidráulico. Ao longo da sua existência, o Serviço Hidráulico sofreu diversas 

reorganizações e remodelações a nível de estrutura e a nível do pessoal

 é um organismo central com jurisdição sob 

todo o território português.  

2

No ano de 2007, através do decreto de lei nº135/2007, foram aprovados novos 

estatutos, que deram origem a profunda remodelação com a instituição de novos 

departamentos: 

. 

No ano de 1993, com o Decreto-lei 187/93, de 24 de Maio, foi criada a instituição 

com nome que ainda hoje possui, INAG. IP, estando sob a jurisdição do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento e Território e do Desenvolvimento Regional. 

                                                           
1 À data da entrega deste trabalho, o INAG já se encontrava integrado na APA, juntamente com as diversas ARH como dita o 

Decreto-Lei n.º 56/2012. 
2 Estas alterações podem ser consultadas em http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=15. 

http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=15�
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• Departamento de Serviços Gerais (DSG): competências em toda a área de 

Administração Geral, área de Informações e Tecnologias e área de Apoio Jurídico; 

• Departamento de Planeamento e Gestão do Domínio Hídrico (DPGDH): 

competências no desenvolvimento de planeamentos integrados da água tendo em 

vista todas as suas vertentes físicas e económicas, desenvolvendo planos de gestão e 

avaliação, sua aplicação e desenvolvimento de metodologias com o fim de promover a 

coordenação entre os diversos departamentos e sectores; 

• Departamento de Monitorização e Sistemas de Informação do Domínio Hídrico 

(DMSIDH): competências na elaboração de estratégias nacionais de monitorização de 

recursos hídricos e coordenação com todas as Administrações das Regiões 

Hidrográficas (ARH), através da criação de normas, estruturas e guias de 

procedimentos; cabe-lhe também a responsabilidade de manter operacional o Sistema 

Nacional de Informação e Recursos (SNIRH) e todos os seus subsistemas de apoio; 

• Departamento de Ordenamento e Regulação do Domínio Hídrico (DORDOH): 

competência em assegurar a administração dos recursos hídricos a nível nacional de 

forma harmonizada, compatibilizando a sua utilização com as características 

ambientais, ecológicas e socioeconómicas em presença, promovendo, no quadro da Lei 

da Água, o ordenamento e valorização do domínio hídrico e das zonas costeiras; 

• Departamento de Obras Hidráulicas e Segurança (DOHS): competência no 

desenvolvimento e promoção de estudos e acções relacionadas com a manutenção de 

infra-estruturas hidráulicas a nível nacional, e protecção e defesa do litoral e da rede 

hidrográfica que, em casos normais ou extremos, pode aplicar o Regulamento de 

Segurança de Barragens. 

O INAG, I. P., como Autoridade Nacional da Água, tinha como objectivos propor, 

acompanhar e assegurar a execução da política nacional no domínio dos recursos 

hídricos de forma a assegurar a sua gestão sustentável, bem como garantir a efectiva 

aplicação da Lei da Água. 
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2.2. O Litoral Algarvio 

O litoral algarvio é reconhecido por ser uma área com elevada diversidade 

litológica e riqueza de formas. A disposição litológica da região desenvolve-se 

essencialmente em formações de idade mais recente no sector oeste passando para 

mais antigas à medida que se avança no sentido Leste, sendo que a norte do Cabo de 

São Vicente são da época paleozóica; para Leste deste cabo existem formas jurássicas, 

miocénicas, plio-quaternárias e actuais. Ao longo de toda a costa é possível 

identificarem-se diversos tipos de litologia, desde as mais consolidadas até às mais 

instáveis: xistos, grauvaques, rochas eruptivas, calcários, dolomitos, calco-arenitos, 

silitos, arenitos, conglomerados e areias recentes. 

O litoral algarvio é caracterizado por dois tipos distintos de costa (Fig. 1): 

- Litoral de arribas que se estende desde o Cabo de São Vicente, a oeste, até as 

proximidades do Quinta do Lago; 

- Litoral arenoso que se estende desde as proximidades da Quinta do Lago até à 

fronteira com Espanha. 

 
Figura 1 – Sectores da faixa costeira do Algarve. 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Algarve, 2009, pag. 3. 
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O Litoral de arribas tem sido alvo de vários estudos devido ao seu recuo, causa 

directa do interface entre a litologia, hidrosfera e atmosfera, que são causa de erosão 

marinha e sub-aérea muito activa na maioria do litoral. A forte erosão está a gerar 

recuos no litoral de arribas a taxas elevadas. “Em consequência da erosão marinha na 

base das arribas, estas tornam-se instáveis, instabilidade essa que induz movimentos 

de terras tais como deslizamentos rotacionais e planares e quedas de blocos” (Dias, 

1988 pag. 114), um risco nas épocas balneares pois podem afectar numerosos 

banhistas que, por inconsciência dos riscos ou por opção assumida, optam por ignorar 

os avisos de perigo nas praias. 

De acordo com Dias (1988), o litoral de arriba algarvio pode-se dividir em 5 

sectores diferentes (Fig. 2). 

 

Figura 2 – Caracterização do tipo de litoral algarvio ocidental e identificação dos sectores do 
litoral de arriba. 

Arribas talhadas em rochas: 1- Jurássicas; 2- Cretácicas; 3- Miocénicas com exumação do 
paleo-relevo cársico; 4- Mio-pliocénicas pouco consolidadas. Outra informação: 5- Principais 
corpos arenosos; 6- Arribas em estádio de fossilização; 7- Sectores considerados nesta costa (A 
a E); 8- Taxa relativa de recuo das arribas para cada um dos sectores. 

Fonte: Extraído de Dias (1988), pag. 116. 

O sector que se estende para norte do Cabo de S. Vicente (Fig. 2, sector A) é 

caracterizado pelas arribas talhadas no soco hercínico, de litologia xisto-grauváquica. 

Os constantes episódios tectónicos e metamórficos tornam as formações paleozóicas 

frágeis com numerosas zonas de fraqueza estrutural de grandes e pequenas escalas. A 

costa rectilínea com orientação NNE-SSW expõe as arribas a ondulações fortes e 

tempestades que predominam no quadrante NW, o que acelera o processo de erosão 
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e recuo da costa. As áreas com litologia mais resistentes desenvolvem concavidades 

que por sua vez dão origem a desmoronamentos do topo das arribas.  

Entre o Cabo de S. Vicente e a Praia da Figueira (Fig. 2, sector B) encontra-se 

localizado um sector caracterizado por formações jurássicas calcárias, dolomíticas e 

margosas. A erosão marinha continua a ter mais impacto que a erosão sub-aérea 

devido às constantes irregularidades existentes na costa (pontais e angras). 

Por sua vez entre a Praia da Figueira e Porto Mós (Fig. 2, sector C) o sector 

caracteriza-se pela predominância de arribas cretácicas, com litologia carbonatada, 

argilosa ou gresosa. 

O sector localizado entre a Praia de Porto Mós e Olhos de Água (Fig. 2, sector D) é 

identificado por possuir formações miocénicas com diversos tipos de litologia: 

calcarenitos, siltitos e calcários. Este antigo modelado cársico condiciona todo o sector 

algarvio por se encontrar em fase de exumação marinha. A erosão marinha, mais uma 

vez, tem fortes impactos na caracterização deste sector, nomeadamente na criação de 

leixões, especialmente comuns nesta região, responsáveis pela maioria dos 

desmoronamentos da área. 

Mais a leste localiza-se entre Olhos de Água e Quinta do Lago (Fig. 2, sector E) 

localiza-se um sector que difere dos outros pois a erosão sub-aérea tem mais 

influência que a erosão marinha. Os sistemas de arribas miocénicas e pós-miocénicas 

estão protegidos da acção do mar pelas longas praias que se estendem na sua base. As 

arribas miocénicas são constituídas por siltitos, arenitos cascalho mal consolidados e 

camadas de cascalho tornando-as extremamente susceptíveis à erosão continental. 

É esta erosão do topo das arribas que alimentas as areias das praias que protegem 

a base das arribas (Dias, 1988). 

O litoral arenoso (que não se inclui na área de estudo deste trabalho), por sua vez, 

estende-se até à Foz do Guadiana (Fig. 1) e caracteriza-se por dois sectores: 

o As Ilhas-barreira Faro-Olhão (Ria Formosa); 

o Litoral arenoso oriente até ao banco de O´bril na Foz do Guadiana. 
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3. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau – Vilamoura 

 
Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) são “planos sectoriais que 

definem os condicionamentos, vocações e usos dominantes e a localização de infra-

estruturas de apoio a esses usos e orientam o desenvolvimento das actividades 

conexas” (art. 2º do Decreto-Lei nº 309/93). Servem também de apoio a diversas 

actividades económicas com especial atenção para o turismo e actividades de recreio e 

lazer. 

O POOC Burgau – Vilamoura foi implementado, na sua primeira instância, no ano 

de 1993 pelo DL nº 309/93 de 2 de Setembro, onde são definidos os âmbitos, 

princípios, composição e objectivos do plano, toda a extensão abrangente do POOC, e 

os responsáveis pela sua elaboração. Este POOC é composto por três elementos 

essenciais, para além do Regulamento: 

1- Planta de síntese à escala de 1:25000, a qual identifica as seguintes classes de 

espaço de ocupação do solo: 

a) Naturais; 

b) Agrícolas e agro-florestais; 

c) Praias marítimas; 

d) Estabelecimentos e iniciativas, projectos ou actividades declarados de interesse 

para o turismo; 

e) Infra-estruturas portuárias; 

f) Urbanos, urbanizáveis e turísticos. 

2- Planta de condicionantes à escala de 1:25000, a qual representa áreas sujeitas a 

servidões e restrições definidas no regulamento do POOC. 

3- Planos das praias marítimas dos tipos I, II e III à escala de 1:2000 - fichas normativas. 

De acordo com o artigo 33 do regulamento do POOC, as praias estão classificadas 

em cinco tipos:  
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 a) Praia urbana com uso intensivo (tipo I); 

 b) Praia não urbana com uso intensivo (tipo II); 

 c) Praia equipada com uso condicionado (tipo III); 

 d) Praia não equipada com uso condicionado (tipo IV); 

 e) Praia com uso restrito (tipo V). 

Estão ainda incorporados no POOC os seguintes elementos complementares: 

 a) Relatório; 

 b) Planta de enquadramento, à escala de 1:100000; 

 c) Fichas de intervenção nas praias dos tipos I, II e III/programas de praias; 

 d) Programa geral de execução; 

 e) Plano de financiamento; 

 f) Estudos de caracterização do regime litoral e da orla costeira; 

 g) Planta da situação existente, à escala de 1:25000.   

Devido às potencialidades turísticas da área que abrange o POOC Burgau – 

Vilamoura, existe uma intensa procura e ocupação do terreno, que nem sempre é 

compatível com os aspectos naturais que o Algarve tem para oferecer, o que pode dar 

origem a danos irreversíveis nos recursos naturais, prejudicando a qualidade na oferta 

turística. 

O POOC de Burgau - Vilamoura começou por ser uma extensão do Plano Regional 

de Ordenamento do Território do Algarve (PROTA) e dos Planos Directores Municipais 

(PDM), estabelecendo regras específicas para todo o Litoral através de propostas cujo 

objectivo é integrar e interagir diversas soluções para problemas estruturais existentes 

em toda a costa. De acordo com o Regulamento do POOC (art. nº 2), os seus objectivos 

principais estão relacionados com condições de ocupação, uso e transformação do 

solo: 

a) Ordenar os diferentes usos e actividades específicos da orla costeira;  

b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear;  
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c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos;  

d) Defender e preservar a natureza;  

e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural.  

Deste a implementação do POOC, vários outros planos foram elaborados de modo 

a ajudar a estabelecer uma melhor compatibilidade entre ocupação do solo e a 

dinâmica natural, como por exemplo: 

• O Plano Regional de Ordenamento do território do Algarve (PROTAL), aprovado e 

publicado no ano de 2007, aumentou restrições de construção humana por mais de 

500 metros a partir da Linha Máxima Preia-mar de Águas Vivas Equinociais 

(LMPMAVE3

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Algarve (PGRHA), criado em 2005 sob a 

tutela do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território cuja função principal 

é a gestão integrada dos recursos hídricos e a cooperação de utilizadores privados e 

públicos com o propósito de atingir melhores estratégias para os seguintes tópicos: 

). 

o Uso eficiente da Água; 

o A protecção e qualidade do recurso; 

o A valorização da biodiversidade; 

o A segurança de bens e a salvaguarda da saúde pública. 

Todos estes Planos que visam o uso sustentado do Litoral e serão incorporados na 

revisão dos POOC, de modo a que estes estejam cada vez mais completos, dando 

assim início a POOC de segunda geração ou POOC2. 

Nos PGRHA a área das águas costeiras estende-se até 1 milha do largo da costa, 

enquanto nos POOC esse limite está definido pela batimétrica dos 30m, o que significa 

que o PGRHA ultrapassa largamente os limites do POOC. 

                                                           
3 LMPMAVE é a linha definida para cada local em função do espraiamento das vagas em condições médias de 

agitação do mar na preia-mar de águas equinociais 
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4. Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) 
 

Criado em 2008 através do despacho 32277/2008, o Plano de Ordenamento do 

Espaço Marítimo (POEM) é um plano sectorial que engloba todo o território português 

(territórios insulares – arquipélagos da Madeira e Açores – e Continente) com as suas 

diferentes características socioeconómicas, culturais e naturais.  

O ordenamento do espaço marítimo dos arquipélagos da Madeira e dos Açores foi 

liderado pelos respectivos governos regionais e traduzida na ZEE de cada arquipélago, 

que juntamente com a ZEE do continente originou os limites máximos do POEM (Fig. 

3). 

 

Figura 3 - Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. 
Fonte: MAOT, 2008, pag. 10. 

 

O POEM, à escala de 1: 1000000, engloba as seguintes áreas de estudo: 

• Zonas de pesca; 

• Recifes artificiais; 

• Aquacultura offshore (peixes e bivalves); 

• Cabos submarinos; 

• Emissários submarinos; 

• Tráfego marítimo, fundeadouros; 

• Zona de manobras de exercícios militares; 
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• Vazadouros de dragados; 

• Navegação de recreio mergulho; 

• Áreas de reserva, naturais, sedimentares e arqueológicas. 

 
Em 2008 foi criada uma equipa multidisciplinar responsável pelo POEM, composta 

por vários ministérios - Ambiente e Ordenamento do Território (INAG, ICNB e APA); 

Presidência; Administração Interna; Defesa Nacional; Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas e Aquicultura; Cultura; Economia e da Inovação; Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações; Ciência, Tecnologia e Ensino superior – para além das 

Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Esta Equipa Multidisciplinar, para além 

da sua participação na elaboração do Plano, teve também a incumbência de consultar 

as entidades públicas e privadas que, em virtude das suas competências específicas, 

pudessem ter interesse no Plano (MAOT, 2010). 

A elaboração do Plano ficou a cargo dos representantes dos diversos ministérios 

na Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), coordenada pelo INAG. 

A função do INAG consistiu essencialmente na articulação de todas as entidades 

envolvidas no projecto, e na preparação de metodologias e enquadramentos 

necessários para a criação do POEM. Cada fase da elaboração e aplicação do Plano 

podia ser consultada na página da internet do INAG de modo a que todas as entidades 

envolvidas ou entidades interessadas pudessem acompanhar o progresso dos 

trabalhos. 

O POEM é finalizado por dois relatórios onde, para além de se justificarem todas 

as opções e objectivos estratégicos sectoriais que são aplicados no território e 

definidas as normas de execução, com apoio das peças gráficas necessárias à 

representação da respectiva expressão territorial, é ainda diagnosticada a situação 

territorial sobre qual o plano sectorial vai intervir e os seus objectivos. 

Os seus principais objectivos são (MAOT, 2010): 

• Efectuar o levantamento de todas as actividades que se desenvolvem nos espaços 

marítimos sob soberania ou jurisdição portuguesa, cartografando essas actividades 
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e identificando o respectivo grau de dependência das comunidades locais e 

delimitar os espaços já consignados; 

• Ordenar os usos e actividades do espaço marítimo, presentes e futuros, em 

estreita articulação com a gestão da zona costeira; 

• Garantir a utilização sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, 

potenciando a utilização eficiente do espaço marítimo no quadro de uma 

abordagem integrada e intersectorial; 

• Definir os parâmetros de desenvolvimento sustentado de cada actividade e do 

espaço marítimo em que cada uma se poderá desenrolar; 

• Definir outras actividades passíveis de desenvolvimento a médio e longo prazo; 

• Fomentar a importância económica, ambiental e social do mar; 

• Definir as orientações para o desenvolvimento de indicadores de avaliação do 

desempenho sustentável das actividades marítimas e respectiva monitorização. 

 “Para efeitos de elaboração do POEM, e na medida em que se tornava necessário 

estabelecer uma fronteira clara do lado de terra, foi considerado que a área de 

intervenção teria como limite interior (terrestre) a Linha de Máxima Preia-mar de 

Águas Vivas Equinociais (LMPAVE), atendendo ao disposto na Lei da Titularidade (Lei 

n.º 54/2005, de 15 de Novembro), por ser esta a linha que limita o leito das águas do 

mar, e como limite exterior (marítimo) o limite exterior da Plataforma Continental tal 

como representado na submissão portuguesa” (MAOT, 2010, p. 12). 

Nas lagoas costeiras e foz de rios, o limite interior do POEM é designado pelas 

linhas naturais de fecho das embocaduras. Caso existam obras de fixação ou protecção 

de infra-estruturas nos limites interiores do POEM, os limites verificam-se na 

intersecção do LMPAVE com a da intervenção humana. 
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4.1. Inovação do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo   

Os termos “Ordenamento” e “espaço marítimo” raramente tinham alguma 

ligação, mas com o aparecimento e novas exigências de bens e serviços, alimentos, 

energia e ainda a concorrência de diversos sectores associados ao mar, tornou-se 

essencial implementar métodos de preservação da biodiversidade marinha e 

adaptação a ciclos de alterações climáticas; para preencher essa necessidade, foi 

criado o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo como instrumento de gestão das 

actividades humanas.  

Um dos principais objectivos do POEM é ter em conta a tridimensionalidade do 

espaço marítimo e gerir as utilizações múltiplas que se podem sobrepor de modo a 

minimizar ou prevenir irregularidades ou incompatibilidades entre actividades 

humanas e ambiente, dando origem a uma harmonia entre desenvolvimento humano 

e protecção e conservação do ambiente.  

Para se atingir o máximo de eficiência e eficácia do POEM português foram 

elaboradas diversas análises comparativas entre diversos POEM europeus (Alemanha, 

Reino Unido, Holanda e Bélgica) onde se analisaram as áreas de estudo, os seus 

limites, âmbito da aplicação, a fase de concretização, se está vinculado, e ainda os seus 

processos de planeamento (Fig. 4). 

 
Figura 4 - Síntese de análises comparativas entre diversos POEM europeus. 

Fonte: MAOT, 2010, pag. 51. 
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A análise das iniciativas do POEM, e resumidas na Fig. 4, tornou evidente a 

necessidade e a importância de gerir as crescentes exigências de espaço marítimo, 

tanto devido ao aumento da sua exploração como à necessidade de preservar e 

proteger os seus ecossistemas“ (Douvere e Ehler, 2009, pag. 77-88). 

Uma das inovações que o Plano de Ordenamento de Espaços Marítimos possui em 

relação aos seus congéneres é a capacidade de incluir a terceira dimensão, ou seja o 

eixo do Z, pois no oceano é importante saber que as regras que se aplicam à superfície 

podem não ser as mesmas que se aplicam no fundo do mar. De futuro será importante 

incumbir uma quarta dimensão, o tempo, no sentido em que a compatibilidade de 

determinados usos e a consequente necessidade de gestão pode variar ao longo do 

tempo (por exemplo a sazonalidade). 

O processo de OEM deve não só ser contínuo, iterativo e adaptativo, como 

também flexível na identificação de zonas preferenciais para desenvolvimentos 

futuros, de modo a incorporar as alterações tecnológicas e económicas (Douvere e 

Ehler, 2009). 

Apesar do POEM ter sido elaborado de modo a reflectir todos os conceitos dos 

seus congéneres europeus, apresenta ainda algumas fraquezas; no entanto, não deixa 

de ter a capacidade de seguir avante com a sua missão de tentar manter o equilíbrio 

da economia e exploração humana com a Natureza. Possui também uma capacidade 

de adaptação a diversos tipos de gestão da zona costeira e planeamento.  

“Afirmar a importância económica, ambiental e social do Mar, assente na 

promoção do conhecimento dos recursos naturais e das actividades existentes e 

potenciais e no ordenamento integrado e gestão adaptativa dos usos que se 

desenvolvem no espaço marítimo, em estreita articulação com a gestão da zona 

costeira, com o normativo internacional, comunitário e nacional e de mais 

instrumentos de planeamento sectorial e de gestão do território, envolvendo os 

diferentes actores e agentes” (MAOT, 2012, pag. 11)4

Assim, de modo a permitir a continuidade, adaptabilidade, flexibilidade e 

iteratividade do plano optou-se pelo esquema metodológico ilustrado na Figura 5. 

.  

                                                           
4 http://www.dgpm.gov.pt/Documents/POEM_VolumeSintese.pdf 
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Figura 5 - Esquema ilustrativo do roteiro metodológico do POEM. 

Fonte: MAOT, 2010 pag. 5. 
 

O roteiro metodológico (1ª Fase e 2ª Fase) foi desenvolvido para a espacialização 

de actividades, utilizações e funções, descrevendo o processo de “revisão” e 

“adaptação” continuamente efectuado no âmbito deste Plano. Na sua primeira fase 

foram identificados os conflitos e os agrupamentos das actividades e funções de cada 

espaço, sendo geridos e orientados de modo a dar duas classes diferentes: âmbito 

geral e sectorial. Estas, por sua vez, deram origem a três tipos de espaços: 

1. Espaços de protecção: representados pelas áreas para a defesa e segurança 

(ADS), áreas para a Conservação da Natureza e Biodiversidade (ACN&B) e áreas 

para o Património Cultural subaquático (APCS); 

2. Espaços de utilização geral (EUG): representados pelas áreas consignadas, em vias 

de consignação e áreas de utilização múltipla; 

3. Espaços da plataforma continental existente: remetem-se para a fase de 

orientação e gestão, tornando o processo contínuo e com cada vez menos erros 

associados. 

O facto de possuir uma terceira dimensão tornou a gestão deste tipo de planos 

mais complexa. Foi então adoptada a Orientação de Gestão, resultando da análise da 

informação disponibilizada pelos espaços marítimos, dos contributos das diversas 

reuniões efectuadas com os diferentes sectores, e ainda da análise de planos 

congéneres internacionais, incorporando todos os factores e actividades que 

influenciam a elaboração do POEM (Fig. 6). 
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Figura 6: Orientação e gestão do POEM. 
Fonte: MAOT, 2010, pag. 2. 

 
Durante a elaboração do POEM verificou-se que a utilização actual do espaço 

marítimo (Situação Existente) pelos diversos sectores acomodava no mesmo território 

várias actividades e/ou utilizações, sendo as eventuais concorrências de utilização 

espacial dissolvidas devido à aplicação de normas e/ou regras que emanam das boas 

práticas sectoriais. Contudo, o diagnóstico prospectivo efectuado para um futuro 

próximo (Situação Potencial) de utilização do espaço marítimo, demonstrou 

claramente um significativo aumento de procura do espaço pelos diversos sectores, 

em especial devido às actividades emergentes associadas à produção de energia e 

recursos geológicos ou mesmo a aquicultura. Realça-se também que a quase 

generalidade das actividades e utilizações ocorre no mar territorial e, eventualmente, 

na zona contígua, verificando-se ainda a interferência com a Zona Costeira, pelo que se 

pode concluir que nesta faixa irá ocorrer grande concorrência de utilizações, 

apontando para a necessidade da sua gestão. 

Este panorama aponta para a necessidade de uma intervenção reguladora das 

actividades e utilizações que competem no espaço, não só no sentido da sua 

compatibilização como também no da protecção dos valores patrimoniais, existentes e 

por identificar (potenciais). 
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Este capítulo incide na descrição do conjunto de processos de análise e correcção 

de informação digital, levado a efeito sobre o Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC) Burgau-Vilamoura, com destaque para a respectiva Planta de Síntese e 

respectivos Planos de Praia. 

Vai ser apresentada a nova estrutura das tabelas alfanuméricas da Planta de 

Síntese e Planos de Praia e o significado dos novos campos. Vão ser também 

apresentados diversos casos de problemas que se encontraram nos dados, desde a 

ausência de coordenadas atribuída aos Planos de Praia, erros de conversão, confusão 

entre áreas, linhas e pontos, excesso de informação digital e erros associados à edição 

de dados em formato vectorial (gaps, slivers overlaps, falhas topológicas). 

Apresentam-se também medidas tomadas para a resolução de todos os problemas 

identificados. O capítulo termina com a descrição dos procedimentos para introduzir o 

POOC no IDE do INAG, o InterSIG. 

 

1. Planta de Síntese  

O POOC Burgau-Vilamoura é constituído por uma série de elementos já referidos 

no enquadramento geral. No entanto, os dados vectoriais que foram sujeitos ao 

tratamento estão localizados na Planta de Síntese. De acordo com o artigo 7 do 

regulamento do POOC, é nesta planta que são identificados todos os dados 

geográficos referentes à ocupação e uso do solo, tornando assim a Planta de Síntese o 

ponto fulcral no tratamento do POOC. 

 

1.1. Níveis de informação na Planta de Síntese 

Estão presentes dois níveis de informação no POOC: a informação estruturante e a 

informação de base. A informação estruturante representa todos os temas 

geográficos que constam na zona terrestre de protecção e no plano de água, 

devidamente identificados e regulamentados (exemplos: áreas de recreio e lazer, áreas 

reservadas). 



22 

 

A informação de base representa todos os temas geográficos que complementam 

a informação estruturante (exemplos: rede viária, linhas de água ETAR, linhas 

eléctricas). 

Pode-se dizer que a informação estruturante é fundamental enquanto a 

informação de base faz referência a aspectos mais de enquadramento, não tendo 

qualquer importância relevante para o Plano em si. 

 

1.2. Estrutura das tabelas de atributos da Planta de Síntese  

Os dados de origem da Planta de Síntese possuíam vastas tabelas com dados 

alfanuméricos irrelevantes para o projecto ou simplesmente com ausência de dados 

(ND), tornando a sua interpretação e consulta por vezes extremamente confusa. 

Para que exista uma conectividade entre os vários POOC optou-se por aplicar um 

método já utilizado, uma estrutura das tabelas do tipo árvore que não possuísse mais 

do que 3 subcategorias (Fig. 7). 

 

 

Figura 7 - Classes de espaços do POOC. 

Com a adopção deste método aglomera-se toda a informação dentro de classes de 

espaços desde o mais generalizado até ao mais detalhado. Esta organização foi 

aplicada em todas as camadas de informação (pontuais, lineares e poligonais), de 
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modo a que existisse uma constante ligação entre os diversos tipos de dados. A tabela 

de dados alfanuméricos ficou, assim, organizada do modo que a seguir se descreve. 

“LOCAL” – coluna de preenchimento obrigatório que identifica a área onde se localiza 

o respectivo dado geográfico; na zona terrestre de protecção deparamo-nos com os 

dados que se encontram em terra e no plano de água 

o A

são apresentados os dados que 

se encontram no mar. 

“ZONAMENTO” – identifica a classe de espaço cuja designação apenas pode 

corresponder às designações adoptadas no regulamento publicado ou a publicar em 

Diário da República. 

A designação de “zonamento” pode induzir alguma confusão por o nome aludir a 

apenas áreas; no entanto é importante referir que esta designação aplica-se, na Planta 

de Síntese, a todas as camadas de informação (pontuais, lineares e poligonais). Isto é 

devido ao facto de a sua representação referir-se à generalização máxima de uma 

classe de espaços. Deste modo: 

 informação pontual –

o 

 foram identificados os seguintes espaços: Urbanos, 

Urbanizáveis e Turísticos, Infra-estruturas portuárias e Património arquitectónico, 

Praias marítimas; 

A informação linear –

o 

 registaram-se apenas duas classes: faixas de protecção e 

exutores submarinos; 

A informação poligonal –

É de reparar que algumas classes de espaços estão repetidas em camadas de 

informação diferentes; isto acontece devido a alguma redundância existente nos 

dados, relacionada quer com a má conversão dos dados quer por erro humano. Alguns 

pontos são colocados no centróide de algumas áreas, no entanto nem todas as áreas 

possuem pontos a identificar a mesma classe de espaços. 

 identificaram-se as seguintes classes de espaços: 

Agrícolas, Urbanos, Urbanizáveis e Turísticos, Naturais, Praias Marítimas, Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão, Áreas de Intervenção do POOC. 
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“TIPO” – Esta coluna apenas deve de ser criada caso existam subdivisões nos 

atributos de zonamento, sendo preenchida com as designações atribuídas pelo 

regulamento publicado, ou seja, é a caracterização com a generalização intermédia da 

classe de espaços. Assim: 

o Nas camadas de informação pontual

o 

 foram identificadas as seguintes designações: 

Espaço Turístico e Recreativo e Desportivo, Comunidade de Pesca, Núcleo de 

Pesca Local, Património Arquitectónico, Praias do tipo I, II, III, IV e V; 

Nas camadas de informação linear

o 

 foram apenas identificadas as Áreas com a 

Designação de Protecção às Arribas; 

Nas camadas de informação poligonal

“SUB_TIPO” – esta coluna só deve de ser criada caso existam subdivisões nas 

classes utilizadas na coluna TIPO, devendo ser preenchida com as designações 

atribuídas pelo regulamento publicado. É nesta coluna onde as classes de espaços 

estão representadas até à ausência de generalização. Deste Modo: 

 foram identificadas as áreas com as 

seguintes designações: Espaços Agrícolas e Agroflorestais, Espaços Urbano, 

Urbanizáveis e Turísticos, Espaços Naturais Dunares, Espaços Naturais de 

Enquadramento, Espaços Naturais de Arribas, Espaços Naturais de Linhas de Água 

e Zonas Húmidas, Praias Marítimas, Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão, Área de Intervenção do POOC. 

o A informação pontual

o 

 - identificaram-se as seguintes subdivisões: Comunidade de 

Pesca, Espaço Turístico Recreativo e Desportivo, Núcleo de Pesca Local, 

Património Classificado, Património Não Classificado, Praias do Tipo I, II, III, IV e V; 

A informação linear

o 

 - subdividiram-se em Actividades de Interesse Público e Faixas 

de Protecção às arribas; 

A informação poligonal - identificaram-se as seguintes subdivisões: Espaços 

Agrícolas e Agro-Florestais, Espaços Urbanos, Urbanizáveis e Turísticos, Espaços 

Naturais Dunares, Espaços Naturais de Enquadramento, Espaços Naturais de 

arribas, Espaços Naturais de Zonas Húmidas, Praias Marítimas, Áreas de 
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Intervenção do POOC e as Unidades de Operativas de Planeamento e Gestão 

(UOPG) de Albufeira, Algar Seco, Benagil, Boca da Lagoa, Cabo Carvoeiro, 

Careanos, D. Ana, Meia Praia, Ponta da Piedade, Praia Grande, Praia da Rocha, e 

Senhora da Rocha. 

“NIV_SOBREPOSICAO” - esta coluna só deve ser criada no caso de existir sobreposição 

de diferentes classes de espaços; nessa situação devem de ser apontadas na tabela 

com a representação numérica “1” ou “2”, sendo que “1” refere aos elementos a cheio 

na planta de síntese ou condicionantes e “2” aos que se apresentam a transparente ou 

tramas na planta de síntese ou condicionantes." Em suma, o “1” não possui qualquer 

sobreposição e o “2” está sobreposto a uma camada de dados. 

“INFOEXTRA” – nesta coluna são reportadas todas as informações extras e relevantes, 

como erros, incongruências e confusões encontradas no regulamento. 

 

1.3. Tratamento geral dos dados do POOC 

As informações adquiridas em primeira instância para a elaboração do estágio 

foram sempre em estrutura vectorial (pontos, linhas e polígonos) e em formato DWG 

(CAD). No entanto, o software utilizado para o projecto foi o ArcGIS 9.x, pelo que foi 

sempre necessário, antes de mais, converter os dados para um formato compatível, o 

shapefile (SHP)5

- Um dos métodos é exportar os dados para o formato shapefile através da ferramenta 

export data

. É possível fazer esta conversão de dois modos:  

6

                                                           
5 O shapefile é um formato de dados geográficos, desenvolvido pela empresa ESRI para representar dados em 

estrutura vectorial e amplamente utilizado ou reconhecido pela generalidade dos SIG. 
6 Manual ArcGIS 9.x (Amy, 2007, página 20). 

; esta ferramenta é comum ser usada no caso de existirem poucas 

camadas de informação e onde se podem converter uma a uma. Este método foi 

usado nos Planos de Síntese, quando os dados eram constituídos por apenas 3 

camadas de informação: pontos, linhas e polígonos; 
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- Outro método, mais comum, para exportar grandes quantidades de dados em 

simultâneo, é através do ArcTool Box com a ferramenta Feature Class To Shape File7

O que aparentava ser o maior obstáculo à elaboração do projecto era a falta de 

coordenadas em todos os ficheiros. No entanto, reparou-se que a disposição dos 

dados apresentava um padrão semelhante ao da costa Burgau-Vilamoura. Deste modo 

e com o auxílio de ortofotomapas do IGP

. 

Esta última ferramenta foi utilizada no caso dos Planos de Praia. Cada um dos 43 

Planos é constituído por 3 temas (shapes), correspondentes a 3 geometrias distintas 

(pontos, linhas e áreas), pelo que foi necessário converter um total de 129 camadas de 

dados. Após o processo de conversão de dados, passou-se à atribuição de um sistema 

de referenciação, tendo-se escolhido o sistema Hayford-Gauss, datum Lisboa, com 

coordenadas rectangulares referidas ao Ponto Fictício (coordenadas IGeoE), pois era 

aquele que apresentava maior coincidência com as coordenadas mais comuns a toda a 

informação de apoio. 

8

Por fim, passou-se a uma análise mais atenta e profunda em busca de possíveis 

discrepâncias que pudessem ter ocorrido durante a conversão. Na realidade foram 

imensos os erros de conversão detectados e que serão descritos mais adiante. A 

maioria dos erros provém de falha humana, já que as informações originais foram 

grosseiramente desenhadas; muitas áreas não foram consideradas como tal, pois os 

seus vértices não estavam fechados, visto que não foi usada a ferramenta snap, que 

permite fechar todos os polígonos; este erro, por sua vez, originou que o programa de 

 verificou-se que os dados possuíam 

coordenadas, apenas não estavam atribuídas. Foi então construída uma base de dados 

com o sistema de projecção “Lisboa Hayford Gauss IGeoE” composta por todos os 

elementos que compunham os elementos gráficos do POOC, nomeadamente a Planta 

de Síntese (PS) e Planos de Praia (PP). 

Uma vez atribuída à informação espacial um sistema de referenciação correcto e o 

formato desejado, seguiu-se a construção das tabelas de acordo com a organização já 

definida e mencionada anteriormente. 

                                                           
7 ESRI (2008) Feature Class To Shape File   
8 Os ortofotomapas IGP foram obtidos através de acesso directo ao servidor do IGP pelo ArcGIS Server. 
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conversão identificasse erradamente determinados elementos. Outro erro muito 

comum detectado foi o excesso de informação (ruído), que provoca confusão no acto 

da conversão automática. 

Assim, foi preciso verificar individualmente cada uma das camadas de dados da 

Planta de Síntese e Planos de Praia até resolver todas estas incorrecções, tornando-se 

por vezes necessária a revisão de determinados elementos, um a um, para ter certezas 

de que não seriam cometidos erros que comprometessem a integridade da 

informação. 

 

1.3.1. Tratamento de dados lineares da Planta de Síntese  

No conjunto de dados lineares, dos 188 tuplos9

 

 existentes originais, 134 

precisavam de ser re-categorizados e/ou convertidos para polígonos. Nesta camada de 

informação apenas deviam estar representadas as faixas de risco e exutores 

submarinos ou seja, apenas 2 classes de um total de 15 representadas. 

São três os erros mais comuns identificados nesta fase do projecto: confusão na 

conversão de dados; redundância simultânea da informação; ruído. Descrevem-se, de 

seguida, e de forma sintética, esses erros. 

Confusão insistente na conversão de dados – quer por motivos humanos quer por 

motivos de programação. A Figura 810

                                                           
9 Tuplos ou Registos correspondem a cada uma das linhas de uma tabela. 
10 Tendo em conta o tipo de trabalho realizado no contexto deste estágio, mais virado para o tratamento de dados 

digitais, e menos para aspectos de representação cartográfica, optou-se pela apresentação de imagens dos processos, 
em detrimento de cartografia elaborada de acordo com as normas de representação (escala, legenda, etc.). 

 representa os “ESPAÇOS NATURAIS DE ARRIBA” 

como informação linear quando deviam de ter sido convertida em polígonos. A tabela 

de atributos ajuda a ilustrar a classificação original da conversão ao identificar os 

dados seleccionados como Polyline através do campo Entity. 
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Figura 8 – Exemplo de erros de conversão nos dados lineares: confusão entre linhas e áreas; 
ESPAÇOS NATURAIS DE ARRIBA representados por linhas em vez de polígonos (a azul). 

 

No total, houve a necessidade de converter 15 zonamentos (representados na 

Table of Contentes (TOC) do ArcGIS 9.3)11

 

 para a sua camada de informação 

(geometria) correcta (polígono). Foi um trabalho que requereu especial atenção pois 

além de serem muitas conversões a ter em conta, foi essencial certificar-se que não 

eram convertidos elementos errados. Uma das dificuldades mais problemáticas era o 

facto de que cada uma das áreas representadas linearmente podia ser constituída por 

diversas linhas, muitas delas podendo estar sobrepostas a outras de diferente classe. 

Devido aos problemas de conversão puderam ser encontrados dois casos 

derivados, a redundância de informação e o excesso de informação (ruído). 

Redundância simultânea da informação

                                                           
11 Table of Contents (TOC) – é um elemento do programa ArcGIS 9.x, uma tabela que identifica as camadas de 
informação em uso ou activas no projecto.  

 – a informação repetia-se constantemente 

através de todas as camadas de informação, pois havia uma mistura de linhas e 

polígonos que não era constante. Apesar de existirem áreas representadas por linhas e 

polígonos, havia casos em que estas últimas apenas existiam nas camadas de 

informação linear, e outras que apenas existiam em camadas de dados poligonais. 
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Logo, as conversões não podiam ser feitas automaticamente, recorrendo a um único 

critério de transformação, e foi necessário consultar todos os dados e confirmar a sua 

existência com o apoio dos dados analógicos. 

 Ruído

A Figura 9 representa um exemplo do excesso de dados. Estão representados quatro 

elementos (lineares) de acordo com a tabela de atributos: o círculo representa 

património arquitectónico; o quadrado insfraestruturas; o círculo com um triângulo 

(representado como dois elementos distintos) no seu interior figura instalações de 

interesse turístico e recreativo, elementos mal identificados ou não existenciais na 

Planta de Síntese.  

 – ao analisar os dados constatou-se a existência de simbologia inadequada 

para cada situação, pois verificou-se que diversos símbolos CAD tinham sido 

convertidos ou desenhados pelos seus criadores, querendo dizer com isto que toda a 

simbologia estava representada como informação incorporada na Planta de Síntese, 

desde marcos geodésicos até simples marcas referentes à legenda. Esta situação, de 

informação em excesso e irrelevante, foi um dos raros casos onde se teve autorização 

do INAG para eliminar dados, de modo a aproximar a informação digital da sua 

respectiva representação analógica. 

 

Figura 9 – Excesso de dados na informação (a azul), representação de infraestruturas 
(quadrado), instalações de interesse turístico e recreativo (circulo com triângulo no interior) 

e património arquitectónico (circulo menor). 
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1.3.2. Tratamento de dados poligonais da Planta de Síntese 

O tratamento dos dados poligonais foi o mais complexo, devido ao facto de não 

ser possível alterar os dados gráficos, exceptuando-se os casos extremos de 

redundância ou erro. A verificação dos dados poligonais exigiu processos mais intensos 

e maior atenção que no caso dos dados lineares, pois a sobreposição da informação 

tornava, neste caso, mais difícil a avaliação da qualidade dos elementos, tanto ao nível 

dos atributos como em relação ao seu posicionamento. Descrevem-se, de seguida, a 

título exemplificativo algumas das situações encontradas. 

 Foi identificada a existência de áreas de sobreposição entre polígonos do mesmo 

tema (overlaps) (Fig. 10).  

Uma das regras topológicas existentes para dos dados vectoriais é que não pode haver 

sobreposição de temas, que desrespeitem a integridade espacial, ou seja, não pode 

haver sobreposição de dois ou mais temas que não possam existir no mesmo espaço. 

“Vector features can be made to respect spatial  integrity  through  the  application  of  

topology  rules  such  as ‘’polygons must  not  overlap’’ (Maras, 2010, p. 478). 

No caso do exemplo da Figura 10, existe uma sobreposição de 3 metros ao longo 

dos limites dos polígonos, o que, sendo uma discrepância pequena e que passa 

despercebida, pode gerar erros em vários processos que utilizem esses dados, pelo 

que é importante eliminar estes erros. Este tipo de erros têm origem humana, pois 

devem-se à ausência do uso de ferramentas adequadas, tal como o “Auto-complete 

polygon” (ArcGIS), que permitem construir polígonos adjacentes a outro já existente, 

mantendo as fronteiras com esse polígono inicial.  
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Figura 10 - Exemplo de overlaps. Sobreposição de dois polígonos do mesmo tema (overlap), 

tendo como exemplo a intersecção entre as classes “Espaços Agrícolas e Agroflorestais” 
(verde) e “Espaços Naturais de Arriba” (cor de laranja). 

 

 Do mesmo modo, como foram identificados overlaps, também se identificou a 

situação oposta, ou seja, falhas espaciais entre polígonos (Gaps), que, como próprio o 

nome indica, é uma lacuna de informação entre dois polígonos que devia de ser 

preenchido por um ou pelos dois polígonos adjacentes (Fig. 11). 

Mais uma vez, tal como no caso anterior, este tipo de erro poderia ser facilmente 

evitado através da utilização da ferramenta auto-complete polygon. 
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Figura 11 - Exemplos das falhas espaciais entre polígonos (Gaps): “Espaços Agrícolas e 

Agroflorestais” (verde) e “Espaços Naturais de Arriba” (cor de laranja). 
 

 Outros erros identificados correspondem à existência slivers (ESRI, 2012), pequenos 

polígonos que, em vez de estarem associados a um polígono maior (Fig. 12), são 

considerados um polígono independente. O pequeno polígono observado faz parte da 

área “Espaços Naturais Zonas Húmida” e não devia de ser um polígono isolado, mas 

sim pertencer ao polígono maior adjacente com a mesma caracterização. Estes 

polígonos têm origem nos de erros de vectorização (Buckley, 1997) e consequente 

falta do uso de ferramentas adequadas (tais como auto-complete polygon e 

snapping12

 

 

) ou simplesmente problemas com que o programa se deparou ao fazer a 

conversão. Erros deste tipo levam a que estes elementos gráficos não sejam 

adequados para várias operações espaciais, nomeadamente medições de áreas e 

perímetros, para além de implicarem erros em vários outros processos de integração 

de dados espaciais e sobrecarregarem a tabela de atributos. 

                                                           
12 Ferramenta do ArcGIS que permite criar dados vectoriais topológicos conectados entre si através dos vértices ou 
nós, reduzindo assim a tolerância de erro. 
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Figura 12 - Exemplo de sliver: a classe Espaços Naturais Zonas Húmidas (a roxo) possui dois 
elementos, quando apenas deveria representar um, visto não haver separação entre os 

dois. 

 

 Ausência de snaping também deu origem a que alguns limites das áreas fossem 

pouco coerentes (Fig. 13).  

 
Figura 13 – Falha topológica nas fronteiras do Espaço Natural de Enquadramento (roxo) e 

Espaço Natural de Arribas (cor de rosa) 
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1.3.3. Tratamento de dados pontuais do Planta de Síntese 

 

No que toca aos dados pontuais, apenas havia uma repetição exaustiva e 

redundante de todas as áreas dos outros temas, querendo dizer com isto que a 

informação pontual representava algumas das áreas do Plano de Síntese, por isso o 

seu tratamento foi deixado para o fim. Por vezes, havia um excesso de pontos a 

categorizar determinada área, enquanto noutras havia falta de pontos que a 

identificassem. 

Assim, foi definido pelo grupo de trabalho que apenas seriam representadas as 

seguintes classes pontuais: 

 Espaços Urbano, Urbanizáveis e Turísticos; 

 Infra-estruturas Portuárias; 

 Património Arquitectónico; 

 Praias Marítimas. 

Estas classes foram escolhidas por serem as que melhor representavam a 

informação, localizando-se aproximadamente no centroide dos polígonos. 

No caso da representação das praias, existiam pontos com o respectivo nome, no 

entanto a sua representação linear/poligonal possuía outros dados essenciais 

referentes à classe (tipo de praia), pelo qual se optou por manter os pontos de 

representação de praia existentes, e adicionar a sua informação aos polígonos que 

passariam a representá-la. Houve especial cuidado a ter em conta, precaver a 

existência de pontos corruptos, ou seja, pontos fora da área de estudo, pontos sem 

representação gráfica, apenas alfanumérica. Estes tiveram de ser identificados e 

apagados. 
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1.4. Tratamento das tabelas de dados do Planta de Síntese 

 

Uma vez que os todos os dados gráficos foram aprovados no controlo de 

qualidade passou-se à elaboração da estrutura das tabelas de atributos associados aos 

temas geográficos. Foi um processo fácil mas moroso, em que se teve como apoio 

constante o Regulamento do Plano, pois as tabelas são obrigatoriamente preenchidas 

apenas com os dados do regulamento oficial. 

As tabelas originais em DWG possuem mais de 40 campos, e de todos esses 

apenas um (com o nome de layer) foi usado como base na busca de mais 

especificações no regulamento; os restantes foram apagados dando origem a uma 

tabela com apenas 6 campos de fácil e rápido acesso. Para se chegar a este tipo de 

classificação bastava encontrar um denominador comum entre as duas tabelas (a 

original e nova tabela). As originais possuíam um campo layer com uma pequena 

descrição do nome na categoria de subtipo, pelo que bastava encontrar o subtipo para 

regredir na listagem até encontrar o tipo e zonamento adequados. 

A base de dados e o regulamento são duas partes inseparáveis do processo, pois 

para preenchimento da tabela é sempre preciso consultar o regulamento para ter as 

designações oficiais13

                                                           
13Consulta do POOC Burgau-Vilamoura 

(

. Esta informação provou ser de extrema importância na 

identificação e caracterização de diversos elementos. Por vezes os dados convertidos 

de CAD possuíam irregularidades ou simples confusões; nessas alturas, a consulta dos 

dados gráficos provou ser indispensável para o avanço do projecto. 

 

 

 

 

http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=115:POOC%20de%20Burgau-
Vilamoura&catid=6:pooc&Itemid=44) 

 

http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=115:POOC%20de%20Burgau-Vilamoura&catid=6:pooc&Itemid=44�
http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=115:POOC%20de%20Burgau-Vilamoura&catid=6:pooc&Itemid=44�
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2. Planos de Praia 

Os Planos de Praia (PP) fazem parte integral do POOC, no entanto a sua 

informação gráfica está mais direccionada para o apoio logístico e enquadramento do 

que consulta e uso, devido à falta de pontos de referência e ao fluxo maré-alta / baixa 

que impossibilitam uma definição de fronteira permanente.  

O que o INAG IP propôs nesta altura do estágio foi idêntico ao tratamento dado à 

planta de síntese do POOC, mas com ligeiras adaptações. O objectivo do tratamento 

dos PP foi torná-los o mais idêntico possível com a sua representação gráfica já 

homologada e publicada no site do INAG. 

Pode-se observar o exemplo da Figura 14, que reflecte apenas dados em bruto 

sem tratamento (PP 10 - Praia da Rocha). Aqui encontram-se patentes todos os dados 

com que se deparou ao abrir o Plano de Praia. Ainda existem quantidades enormes de 

pontos e linhas, sendo a sua maioria informação irrelevante para o plano, como curvas 

de nível, simbologia e identificação de algumas áreas. A Figura 15 representa a tabela 

alfanumérica dos dados originais. Pode-se observar que possui uma vasta quantidade 

de informação: 519 pontos, 730 polígonos e mais de 2.000 linhas. 

Após se ter feito a limpeza do excesso de dados, ter certificado a correcta da 

atribuição da classificação dos dados, e adaptado a nova organização da tabela 

(modelo em árvore), obteve-se um mapa limpo e claro do que devia ser um Plano de 

Praia (Fig. 16) e uma tabela de atributos simples e de fácil consulta (Fig. 17).  
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Figura 14 - Dados geográficos digitais da Praia da Rocha, sem qualquer tratamento gráfico. 

 

 
Figura 15 - Tabelas de atributos originais de pontos linhas e polígonos da Praia da Rocha. 
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Figura 16 - Dados geográficos digitais da Praia da Rocha, após tratamento. 

Áreas: areal (amarelo), Protecção e Valorização (Verde), Área de apoio e/ou equipamentos 
(Travessado); Linhas: Acesso Pedonal (verde), Limite de Praia (roxo), UOP5 (Azul), Unidade 
Balneares 1 a 9 (tons de rosa), Área sujeita a licença e/ou Concessão (preto). 
 

 
Figura 17 - Tabela de atributos da praia da Rocha, após tratamento de dados. 
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Figura 18 - Plano de Praia da Praia da Rocha (versão analógica). 

Comparando o mapa da Figura 16 com o mapa analógico (Fig. 18) são evidentes as 

parecenças. A razão destes dois mapas serem semelhantes é exactamente por o mapa 

analógico ser homologado, e ter sido a fonte de informação que originou todo o 

tratamento para a organização e limpeza dos dados. Isto quer dizer que o mapa 

analógico serviu de base para a construção do mapa digital, contém os mesmos dados, 

a mesma organização, a mesma legenda, mas num formato em SIG.  

 

2.1 . Estrutura das tabelas de atributos do Plano de Praia 

Antes de proceder a qualquer tratamento de dados foi essencial criar uma nota 

explicativa respectiva aos PP, onde são descritos todos os campos incorporados na 

tabela de dados alfanuméricos, tal como fora definido para o POOC. A composição das 

tabelas alfanuméricas ficou constituída do modo que a seguir se descreve. 

“ZONAMENTO” – Campo de preenchimento obrigatório onde são identificadas todas 

as classes de espaços, com as mesmas designações especificas da ficha normativa dos 

Planos de Praia publicada em Diário da República (Fig. 19).  
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Figura 19 - Classes de espaços dos Planos de Praia. 

“NIV_SOBREP” – Campo que só deve de ser criado caso existam situações de 

sobreposição de diferentes classes de espaços. Nestas circunstâncias devem de ser 

apontadas na tabela de atributos como 1 ou 2, sendo que 1 são os elementos que se 

apresentam a cheio na planta de síntese ou condicionantes e 2 como os elementos 

que se apresentam a transparente ou tramas na planta de síntese ou condicionantes. 

Em suma, 1 não está sobreposto e 2 está sobreposto. 

“PLANO” – Campo obrigatório onde se identifica a que plano pertence determinada 

camada de informação; o nome do plano corresponde ao nome da praia. 

“OBS” – Campo que deve de ser utilizado em casos excepcionais para identificar as 

sobreposições entre limites de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

com as Unidades Balneares Laterais. 

“LABEL” – Campo que serve apenas como apoio para a parte gráfica do plano, fazendo 

a separação das Unidades Balneares (representa a fronteira superior) das Unidades 

Balneares Laterais (representa as fronteiras laterais); a necessidade da criação deste 

campo deve-se ao facto das Unidades Balneares não terem sido convertidas em áreas 

devido à sua representação em CAD. Estes dados foram desenhados com três linhas 
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para representação de uma figura geométrica com quatro lados. A linha de costa14

2.2 .Tratamento de coordenadas dos Planos de Praia 

 foi 

usada como fronteira com terra, pelo que impossibilitou a conversão destas linhas 

para polígonos. 

 

O processo de conversão dos dados CAD (DWG) para SIG (SHP) foi idêntico ao já 

mencionado no Plano de Síntese; no entanto, foi utilizada uma ferramenta diferente: 

Feature Class To Shape File. Visto que existiam 43 Planos de Praias, optou-se por um 

meio de conversão em massa, pois cada plano é composto por três camadas de 

informação - informação do tipo ponto, linha e área -, ou seja, um total de 129 

camadas de dados. 

Durante o processo, detectou-se que os dados não possuíam coordenadas 

atribuídas. Sabendo a época de desenvolvimento dos planos originais, e após alguns 

testes, identificou-se o sistema de referenciação original como “Datum 73 Hayford 

Gauss IPCC”. Por sua vez, o projecto estava todo definido para o sistema de 

referenciação “Lisboa Hayford Gauss IGeoE” pelo que foi necessário proceder a uma 

conversão de coordenadas em massa aos 43 planos de Praia individualizados. Para 

esse efeito foi essencial criar uma Geodatabase (GDB) com uma dataset apropriada 

(Fig. 20), e importar todos os dados para o seu interior. Um processo simples que 

permitiu converter vasta quantidade de dados em sistema de projecção IPCC para 

Lisboa Hayford Gauss IGeoE. 

                                                           
14 A linha de costa não consta como informação digital, pelo que foi impossível fechar o polígono visto que, apesar 

de haver autorização para apagar excesso de informação caso fosse preciso, nunca houve autorização para criar 
novos pontos, linhas ou áreas. 
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Figura 20 - Dataset da base de dados geográfica. 

 

Por razões desconhecidas os PP 17 (Vale do Olival) e 19 (Praia Grande) rejeitaram 

o processo e não foram atribuídas novas coordenadas, tendo então de ser ajustados 

manualmente. Foram exportadas e importadas diversas vezes, mas o defeito já devia 

de estar contido nos dados originais pelo que não foi possível corrigi-los 

automaticamente. 

Apesar do processo manual não ser o mais desejável, utilizaram-se pontos de 

referência em diversos mapas de apoio, de modo a assegurar o menor erro possível, 

sendo que foram apontados nos metadados os erros e modo de correcção. 
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2.3. Tratamento de dados poligonais dos Planos de Praia 

De acordo com os Planos de Praia em versão analógica os dados polígonos foram 

representados e categorizados 6 classes principais (zonamentos): 

 Areal; 

 Faixa de Risco; 

 Protecção e Valorização; 

 Área a afectar a estacionamento - a criar; 

 Área a afectar a estacionamento - existente; 

 Área de apoio e/ou equipamentos. 

Descrevem-se, de seguida, os diversos obstáculos encontrados para se atingir um 

mapa claro e simplificado. 

 A existência de dados confusos e supérfluos (“ruído”) limita a leitura da informação

Um método rápido para identificar a informação desejada foi através da tuplo layer 

dos dados originais. Esta identifica de modo simples o que cada linha representa, 

sendo que SYM ### (symbology) era o dito “ruído” mais comum. No entanto, antes de 

proceder à sua eliminação foram levados a efeito alguns deles, aleatória mas 

exaustivamente, para se garantir que não estavam a ser apagados dados importantes, 

tendo sempre em conta o apoio dos dados analógicos. 

Na Figura 21 está representado o Plano de Praia 10 (Praia da Rocha), como 

exemplo da informação identificada como “ruído”. Neste Plano, dos 739 elementos 

gráficos presentes, 700 são ruído, ou seja, mais de 90% desses elementos teve de ser 

eliminada. 

 

 

e torna os dados mais pesados, pelo que foi essencial eliminá-lo. Este erro foi o mais 

comum nos Planos de Praia. 
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Figura 21 - Exemplo de informação espacial identificada como “ruído” (a azul claro) no 

Plano de Praia 10 (Praia da Rocha). 

 

 Redundância e/ou má classificação de dados 

No exemplo da Figura 22, com representação de dados lineares originais, foi 

identificada uma linha de apoio que corresponde exactamente ao areal dos dados 

poligonais (Fig. 23). Como obviamente o areal é, a esta escala, uma área, foi 

considerado que a informação linear é supérflua e por isso apagada ou convertida para 

polígono caso não haja uma representação da mesma nos dados poligonais.  

Como este caso, existiram numerosas situações semelhantes, umas mais 

complicadas que outras, pois algumas representações eram apenas parciais tornando 

difícil identificar a área designada correspondente. 

- Por razões desconhecidas, algumas 

das áreas estavam repetidas nos dados lineares e nos dados poligonais. Um erro 

comum que forçou o confronto entre elementos geométricos distintos (polígonos e 

linhas) em ambiente digital e sua e comparação com o mapa analógico, para avaliar a 

necessidade de efectuar alguma correcção ou para identificação do elemento mais 

correcto. 
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Figura 22 - Representação linear do areal (encarnado) do PP 10 (Praia da Rocha). 

 

 
Figura 23 - Representação poligonal do areal (amarelo) do PP 10 (Praia da Rocha). 
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2.4. Tratamento de dados lineares dos Planos de Praia  

De acordo com os Planos de Praia em suporte analógico, os dados lineares foram 

representados em 16 zonamentos15

 Uma constante durante este trabalho foi, como mencionado, o 

 principais, das quais 11 são unidades balneares: 

- Acesso Pedonal – a criar ou a consolidar; 

- Acesso Pedonal – existente; 

- Acesso Viário; 

- Limite da Praia; 

- Unidades Balneares: 1 a 11; 

- Área Sujeita a Licença e/ou Concessão. 

Adicionaram-se ainda 5 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), 

que, apesar de não estarem identificadas na legenda, eram importantes para o 

enquadramento dos Planos: 

- UOPG 2 – D. Ana; 

- UOPG 3 – Meia Praia; 

- UOPG 5 – Praia da Rocha; 

- UOPG 9 – Senhora da Rocha; 

 - UOPG 10 – Galé. 

Foi decidido manter as UOPG por estarem representadas nas cartas analógicas, e 

por não contribuírem como ruído nem como peso excessivo na informação, mas sim 

como informação complementar. 

Algumas das dificuldades encontradas durante o tratamento de dados vieram a 

exigir constante consulta das cartas analógicas e dos dados poligonais para haver uma 

complementação e interpretação da parte gráfica. 

ruído excessivo 

(excesso de informação)

                                                           
15 Zonamento é, neste caso, a designação que se atribuiu para a identificação todas as classes de espaços, quer estas 

sejam pontos, linhas ou áreas. 

 e por vezes requeria mais atenção para analisar todas as 
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possibilidades de haver erro associado, ou seja, antes de apagar ou aceitar algum dado 

era imperativo confirmar a sua veracidade. Para tal foi preciso recorrer à consulta não 

só dos mapas analógicos, como dos mapas digitais para certificar que a informação 

estava correcta.   

Tomando, mais uma vez, o Plano de Praia 10 como exemplo (Fig. 24), referira-se 

que, dos 3476 campos de informação linear, apenas 10 são utilizáveis. 

 
Figura 24 – Informação excessiva ou ”Ruído”, seleccionada na informação linear do Plano 

de Praia 10 – Praia da Rocha. 

 

 Existência de problemas na conversão dos dados

Por não ter sido considerado a incorporação num SIG, aquando da criação dos 

dados originais, certas regras não foram cumpridas. Este caso específico remete para a 

existência de áreas balneares (que deveriam de ter uma forma geométrica semelhante 

a um quadrado) representadas por três linhas e em forma de U. As áreas balneares, 

como o nome indica, são representações de áreas; no entanto, por terem sido 

; a confusão em definir linhas e 

polígonos requeriu uma atenção constante e consulta dos mapas analógicos. Um caso 

mais específico relacionado com o problema na conversão provém da indução do erro 

humano. 
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construídas com apenas três linhas e também devido à impossibilidade de alterar 

dados já publicados, a conversão para polígono com a forma não é possível. 

Com este dilema, a única opção que restou foi manter as Unidades Balneares 

como representação linear (Fig. 25) e subdivididas, para fins de representação visual, 

em Unidade Balnear e Unidade Balnear Lateral (Fig. 26), que passa a ser denominada 

como área sujeita a licença e/ou concessão. Em termos mais simples, a Figura 25 

simboliza as “unidades balneares” que representam unicamente as linhas que fazem 

fronteira com o mar, enquanto a Figura 26, “unidades balneares laterais” representam 

as fronteiras laterais de cada uma dessas unidades, fazendo maioritariamente 

fronteira entre diversas unidades balneares diferentes. 

 

Figura 25 - Exemplo de unidade balnear ou área sujeita a licença e/ou concessão no Plano 
de Praia 10 – Praia da Rocha (azul claro) 
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Figura 26 - Exemplo de unidade balnear lateral no Plano de Praia 10 – Praia da Rocha (azul 

claro). 

 

 Excesso de linhas identificadas (setas)

Em vez de ser representada como uma linha apenas, a via era identificada como 

uma linha associada a setas, o que faz com que existissem pelo menos duas linhas a 

mais que não contribuíam com informação, sendo então necessário apagar todas essas 

linhas supérfluas. Por vezes as referidas setas eram compostas por diversas linhas sem 

ligação o que obrigou a identificar cada uma delas individualmente e apagá-las 

manualmente. 

A Figura 27 faz referência ao PP 10, onde foram seleccionadas apenas as linhas 

originais do plano que continham as ditas setas. Só neste Plano existem 80 elementos 

que compõem as ditas setas e que tiveram de ser eliminados.  

; esta repetição intensiva foi identificada nas 

Unidades Balneares e nos acessos pedonais existentes ou a criar e nos acessos viários. 
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Figura 27 - Identificação de excesso de linhas em forma de setas no Plano de Praia 10 – 
Praia da Rocha: acesso pedonal (linhas a castanho); unidades balneares (linhas a azul). 

 

Não existe um modo automático para identificar estas linhas extras pelo que foi 

um trabalho manual onde cada seta foi apagada à mão, uma a uma. Depois deste 

processo restaram apenas 37 das 80 linhas, pelo que mais de metade da informação 

foi apagada. 

Todos estes processos podem parecer não ter grande impacto no mapa final. No 

entanto, recorde-se que são apresentadas amostras de apenas um dos Planos Praia. 

Multiplicando todas estas situações pelos restantes 42 Planos existentes, dá origem a 

uma enorme confusão de dados com problemas de representação extensivos. 

 

 Falta de representação gráfica de alguns elementos representados na legenda - 

 

 

 

este 

foi um pormenor detectado no fim do projecto. Nos Planos de Praia 5, 6, 19, 20, 42 e 

43 são identificados na ficha de praia elementos, como passadeiras, que não estão 

representados nos dados digitais. 
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2.5.Tratamento de dados pontuais dos Planos de Praia  

De acordo com os planos de praia em suporte analógico, os dados pontuais foram 

representados por apenas dois zonamentos: 

o Estacionamento – a criar; 

o Estacionamento – existente. 

Nos próprios dados originais, estas duas áreas eram as únicas constantes e sempre 

representadas em todos os planos. Os restantes elementos eram simbologia ou 

representação de outras classes. 

Os erros mais comuns encontrados nesta altura foram apenas dois: “ruído” 

excessivo; representação pontual corrompida e sem coordenadas

• 

. 

Ruído excessivo (Fig. 28): 

 

mais uma vez observou-se um número superior a 500 

campos com diversas identificações, quando na realidade apenas 2 tipos são 

considerados: o zonamento de estacionamento a criar ou existente. Todos os restantes 

são informação extra a apagar. 

 

Figura 28 - Excesso de “ruído” na informação pontual do Plano de Praia 10 – Praia da 
Rocha. 
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• Representação pontual corrompida e sem coordenadas: 

Na Figura 29 pode-se observar que existem dados completamente afastados uns 

dos outros que dão informações com erro superior a 2 km. A identificação destes 

pontos, sem representação gráfica, foi elaborada através de um método simples: 

“inversão de selecção”. Em primeiro lugar seleccionava-se todos os pontos existentes 

de modo manual dentro da área desejada, de seguida aplicava-se na tabela de 

atributos uma inversão de selecção de modo a obter todos os pontos não 

seleccionados, e apagá-los. 

 

por vezes, diversas 

camadas de informação apresentavam alguma instabilidade ou no acto de gravar ou 

no de edição dos dados. Esta instabilidade por vezes fazia com que o programa (ArcGIS 

9x) não respondesse, dando origem a um fecho prematuro do programa perdendo 

todas as alterações não gravadas até ao momento, e isto deveu-se a um problema de 

corrupção de alguns pontos. Como os pontos foram corrompidos é impossível de 

saber, mas especula-se que eram pontos mal classificados e que não foram 

devidamente apagados, deixando alguns vestígios agarrados à tabela.  

 

Figura 29 - Pontos corrompidos no Plano de Praia 10 – Praia da Rocha (azul claro) 
deslocados quase 300 m da área de estudo. 
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2.6. Finalização dos dados do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Uma vez terminado o processo de tratamento e avaliação de dados, restavam três 

etapas para que estes pudessem ser incorporados no InterSIG:  

A primeira etapa foi fazer uma junção de todos os dados do mesmo tipo e plano 

num só conjunto de dados. Com esta acção os Planos de Praia, compostos por 43 

camadas de informação de linhas, pontos e áreas, ficariam representados apenas uma 

camada de pontos para todas as praias, outra para as linhas e outra para as áreas.Para 

que fosse elaborada uma junção dos planos foi usada a ferramenta Dissolve do ArcGis 

9.x cuja função é reduzir o número de campos das tabelas alfanuméricas mantendo o 

rigor da representação gráfica, assim todos os campos que possuíssem a mesma 

identificação em todos os zonamentos e subclasses são agrupados. Isto vai permitir 

que a consulta dos dados online seja feita de modo mais rápido e eficiente pois reduz o 

número de linhas na tabela de atributos. 

A segunda etapa foi criar metadados para todos os dados dos planos através dos 

ficheiros XML. Estes ficheiros fazem parte do conjunto de dados que compõem os SIG, 

a sua função é representar os metadados. Ao fazer o upload dos ficheiros (XML) para o 

InterSIG são apresentadas todas as janelas que devem de ser preenchidas para fazer os 

metadados dentro dos padrões definidos. 

A terceira e última etapa consiste em gravar os ficheiros XML, adicioná-los para 

junto dos respectivos ficheiros de trabalho e comprimi-los todos para serem 

carregados no InterSIG. 
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Capítulo III 

Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

(POEM) e comparação com o POOC 
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1. Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo  

A fase seguinte do estágio consistiu na avaliação do estado do Plano de 

Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) relativo à área de estudo Burgau-

Vilamoura. Para o seu desenvolvimento foi efectuado o estudo dos volumes 1 e 2 do 

tomo 1 e 2 do POEM, de modo a entender como este foi elaborado, e como toda a sua 

estrutura de dados alfanuméricos e gráfica se encontra construída. 

Assim, a informação encontra-se estruturada de modo a facilitar a sua 

interpretação e compreensão, desde que se tenha como apoio o tomo referente a 

explicação de cada tema. O método de organização é, mais uma vez, em árvore, 

começando com a identificação da informação e o tema associado e seguindo para os 

tipos e subtipos, contendo ainda a descrição sobre o estado de determinada actividade 

(se existe ou se está prevista). 

Com o objectivo de tornar rigorosa a avaliação do POEM, este foi decomposto 

tema a tema, de modo a que a análise afectasse todas as classes como individual e 

como grupo. A intenção foi identificar qualquer tipo de erros nos dados de modo a que 

fosse possível fazer uma análise de harmonização com o POOC. 

 

1.1. Tabelas de atributos do Plano de Ordenamento dos Espaços Marítimos  

Os temas geográficos estão organizados de modo simples e directo, de modo a 

reduzir confusões e/ou erros na sua consulta, e podem ser visualizados no Volume 2 

do POEM (páginas 13 a 118 do Plano). Descrevem-se, de seguida, as classes que 

incorporam a tabela de atributos alfanumérica do POEM. 

 “Tema” – estão definidas as actividades, utilizações e funções do tema. Este 

encontra-se subdividido em 7 núcleos de actividades de acordo com a secção 2.2.2 do 

Volume 2 do POEM e seguido as regras da espacialização do mesmo documento: 

o Defesa e Segurança; 

o Conservação e Património; 

o Pesca e Aquicultura; 
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o Infraestruturas; 

o Navegação; 

o Turismo Náutico; 

o Energia e Recursos Geológicos. 

 

A designação de N1 a N3 representa os níveis dos temas: o N1 define se existe ou se é 

potencial (tema mais generalizado); o N2 define a actividade dessa determinada 

classe; e o N3 subdivide as classes de N2 (tema menos generalizado). 

“N1” – Situação Existente ou Potencial, que é o primeiro nível de agregação e 

representa a situação das actividades, utilizações e funções no espaço marítimo actual, 

assumida como a situação de referência do POEM. Expressa, num exercício 

prospectivo sectorial, as necessidades futuras de utilização do espaço marítimo no 

horizonte do plano, de acordo com a implementação das estratégias sectoriais e do 

potencial existente, identificado no Quadro Estratégico 4. Por este motivo, entendeu-

se não ser pertinente, para visualização, incluir as actividades, utilizações e funções já 

consideradas na situação existente uma vez que o critério subjacente a esta situação 

(potencial) pretende mostrar as necessidades futuras de utilização do espaço 

marítimo, para além das já existentes. Contudo, embora as Plantas da situação 

potencial não incluam, na sua totalidade, as áreas da situação existentes, as 

actividades e utilizações potenciais têm de ter em conta as condicionantes das 

existentes, caso existam no mesmo território. Nos casos em que não se perspectivam 

alterações significativas da situação existente para a potencial, num horizonte de pelo 

menos dez anos, optou-se por considerar, virtualmente, toda a Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) como potencial (POEM vol 2); 

“N2” – Actividade, utilização, função; 

“N3” – Desagregação do N2; 

“FONTES” – neste campo estão apontadas as fontes de cada tema de informação. 
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“INFO EXTRA” – neste campo estão notificados todos os apontamentos extras 

relacionados com cada tema, desde sugestões até à identificação de confusões nos 

dados ou no regulamento relativo aos dados. 

O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo possui uma vasta base de dados 

gráfica e alfanumérica. Devido à quantidade de dados, pode-se tornar confusa, pelo 

que para além sua planta de espacialização, onde se encontra compilada toda a 

informação, possui treze outros mapas onde a informação está organizada e dividida 

de acordo com os seguintes temas16

o Planta de Espacialização; 

: 

o Planta Síntese Situação Existente; 

o Planta Síntese Situação Potencial; 

o Situação Existente – Defesa e Segurança; 

o Situação Existente – Conservação do Património; 

o Situação Potencial – Conservação do Património; 

o Situação Existente – Pesca e Aquicultura; 

o Situação Potencial – Pesca e Aquicultura; 

o Situação Existente – Infraestruturas; 

o Situação Existente – Navegação; 

o Situação Potencial – Navegação; 

o Situação Existente – Turismo Náutico; 

o Situação Existente – Energia e Recursos Geológicos; 

o Situação Potencial – Energia e Recursos Geológicos 

 

 

                                                           
16 Podem ser consultados partir do site do INAG em 

http://poem.inag.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=79&lang=pt 

http://poem.inag.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=79&lang=pt�
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1.2. Tratamento dos dados do Plano de Ordenamento de Espaços 

marítimos 

Durante a análise ao POEM, verificou-se a existência de uma grande quantidade 

de dados alfanuméricos e gráficos, impossível de analisar de modo eficiente à primeira 

vista. Para que essa análise não ficasse comprometida foi necessário separar as 

camadas de informação por temas. O primeiro passo foi reduzir a abrangência espacial 

do POEM à área de estudo, eliminando as áreas exteriores ao POOC. No final, estas 

acções permitiram reduzir drasticamente a quantidade de dados alfanuméricos e 

gráficos (confrontar figuras 30 e 31). 

 

Figura 30 - Informação original do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. 

Significado das cores (aplicadas a pontos, linhas e áreas): Conservação e património (roxo); 
Defesa e Segurança (amarelo); Energia e Recursos Geológicos (cor-de-laranja); Navegação 
(cor-de-rosa); Pesca e Aquicultura (cor-de-laranja); Turismo Náutico (encarnado). 
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Figura 31 - Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, com informação circunscrita à área 
do POOC Burgau-Vilamoura. 

Significado das cores (aplicadas a pontos, linhas e áreas): ver Fig. 30. 
 

Esta redução para a área de influência directa do POOC traduziu-se num corte 

significativo da informação poligonal, linear e pontual. Dos 415 polígonos, 481 pontos 

e 6 linhas existentes nos dados originais passou-se, com a redução para a área de 

estudo do POOC, para 38 polígonos, 11 pontos e 2 linhas. 

Uma vez definida a área de estudo do POEM, elaborou-se a desagregação das 

camadas de informação por diversas categorias, de modo a que se pudessem 

comparar entre si e futuramente com outros planos de ordenamento. Assim, 

reduziram-se os 14 mapas finais do POEM para apenas três conjuntos de informação 

pontual, linear e poligonal sendo estes ainda subdivididos nas seguintes camadas de 

informação: 

• AC – áreas consignadas, sobre as quais incidem qualquer tipo de direito (por 
exemplo: concessão) ou serventia.  

Estas áreas têm como objectivo a salvaguarda de compromissos assumidos antes da 
elaboração deste Plano, integrando actividades e/ou utilizações já licenciadas e onde 
se tenha verificado a existência de investimento público e/ou privado em estruturas.  
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Nesta área são permitidas múltiplas actividades e utilizações, no entanto deverá ser 
dada prioridade às actividades e utilizações categorizadas como consignadas, assim 
como à sua intensificação potencial, em detrimento de outras.  

Admitem-se nesta área as actividades já consignadas, mas para as quais ainda não 
existe informação georreferenciada (MAOT, 2010, vol2, p. 20). 

• ACN&B – área para a conservação da natureza e biodiversidade; 

• Área não considerada na Planta de Espacialização; 

• AUM – áreas de utilização múltipla, saber: 

o Aquicultura; 

o Areias e cascalho; 

o Defesa e segurança; 

o Energia das ondas e eólica; 

o Infraestruturas; 

o Navegação; 

o Outras áreas de turismo; 

o Património subaquático; 

o Pesca; 

o Petróleo; 

o Turismo náutico; 

o AVC (área em via de consignação); 

o Infraestruturas AC-AUM. 

Após a individualização de cada uma das camadas, estas foram sobrepostas entre 

si, tema a tema, de modo a detectar qualquer incongruência, confusão ou erro de 

georreferenciação. De seguida procedeu-se ao mesmo tipo de análise, mas 

adicionando ainda os temas da Planta de Síntese e Planos de Praia, de modo a que se 

pudesse analisar a sua compatibilidade e harmonização. 
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2. Resultados da análise do POEM 

De um modo simplificado foi então elaborada uma tabela que permitisse 

identificar todos os problemas associados na análise do POEM. Um total de 20 

anomalias foram identificadas necessitando de alguma atenção, e muito embora 

algumas sejam pouco relevantes, outras são deveras preocupantes (Fig. 32). 

 
Figura 32 - Tabela de resultados da análise do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. 

 

Na análise da referida tabela é importante, no entanto, fazer a distinção do que 

classificamos como incongruência com o que entendemos ser confuso:  

- a incongruência é classificada como erro; é, não só, qualquer dado que está em 

contradição com o plano, mas que surge também como erro gráfico ou alfanumérico; 

- a confusão é algo que pode estar certo, no entanto não é explícito nos regulamentos 

nem nos tomos. 

 

2.1. Análise dos erros identificados no POEM: erros pontuais 

 
Foram quatro os elementos identificados como erros de georreferenciação, todos 

eles na representação pontual, que a seguir se descrevem. 

 Praia de surf - um dos erros relativos à georreferenciação faz referência à Praia da 

Luz; não é coincidente com os mapas de apoio (ortofotomapas importados do servidor 

do IGP, P.P. ou com o próprio POOC). Este erro é um dos menos graves visto que o 

desfasamento não é significativo, pois apenas está identificado no limiar dos limites de 

praia e não perto do centroide (Fig. 33).  
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Figura 33 - Localização da Praia da Luz no POEM; o ponto azul, localizado no sector leste do 
areal – a amarelo- deveria coincidir com o centroide da praia.  

 

Na Fig. 33 pode observar-se a comparação da informação do POEM (pontual) com 

os Planos de Praia, sendo que o ponto azul no limiar do areal do PP é a identificação da 

praia. Apesar de estar contido dentro da área identificada como areal, está muito 

longe do seu centroide, o que corresponde a um pequeno erro de localização. No 

entanto, ao observar a tabela de atributos (Fig. 34), constata-se também que a Praia 

da Luz é a única identificada no POEM como praia de surf, sendo que na realidade é 

apenas uma praia marítima (de acordo com o POOC). As restantes praias existentes 

nos PP e POOC não existem no POEM. 

 
Figura 34 – Tabela com a identificação da única praia no POEM (a azul). 

 Fundeadouro - os erros que foram encontrados nesta fase do trabalho, apesar de 

serem ainda problemas de georreferenciação, são mais graves que o referido 
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anteriormente. Como se observa na Figura 35, o desfasamento existente é já de 3,7 

km, estando inclusive fora dos limites do POOC. Em simultâneo, o mesmo ponto 

suspeito também consta como área. No entanto, de todos os restantes 5 

fundeadouros existentes na informação pontual, apenas este está representado em 

polígono, pelo que se torna suspeito não só pelo seu tamanho, de 3 km por 4,2 km 

como também por abranger três Planos de Praia, desde o plano 8 até ao 10.  

 
Figura 35 – Localização de fundeadouro (ponto verde) no POEM (imite do POOC a azul 

claro); o fundeadouro apresenta um desfasamento de 3,7 km em relação ao local correcto. 

 

 Portos e marinas - a localização e número de portos e marinas também levantaram 

sérias dúvidas; para além de se encontrar apenas um porto e uma marina registados, 

estes encontram-se no mar, 200 metros para lá da linha de maré, e apenas existe um 

ponto com a localização de porto e marina ao longo da costa Burgau – Vilamoura (Fig. 

36).  
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Figura 36 – Erro de localização de portos e marinas (ponto verde) no POEM; afastamento 

de quase 200 m da linha de costa. 
 

A confirmação da suspeita dos portos e marinas tornou-se clara ao observar a 

tabela de atributos relativa a este tema. A Figura 37 mostra a tabela alfanumérica com 

todos os portos e marinas seleccionados da área de estudo. O resultado foi de apenas 

um porto e marina ao largo da costa Burgau-Vilamoura.  

 
Figura 37 - Tabela com a única situação de “Portos e Marinas” no POEM (azul). 
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2.2. Análise dos erros identificados no POEM: erros lineares 

Os problemas referentes aos dados lineares são todos relacionados com o mesmo 

tema, os pipelines, onde se identificaram uma incongruência e uma confusão. 

Um dos pipelines não faz ligação a terra (faltam cerca de 100 metros). Não é erro 

de georreferenciação pois os restantes pipelines estão nas posições correctas, pelo que 

é definida como incongruência (Fig. 38).  

 

Figura 38 – Comparação entre Pipelines (linhas encarnadas) no POEM. 
O pipeline da direita está conectado com a linha de costa enquanto o da figura inferior não 

possui essa ligação.   
 

O problema associado à confusão nos pipelines foi o facto de estes estarem 

representados em polígonos e linhas em simultâneo; no entanto existem mais 

polígonos pipelines do que linhas pipelines, constatando-se até o facto de uma delas 

não ser compatível com o a área/linha (Figuras 39 e 40). 
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Figura 39 – Localização de todos os Pipelines poligonais (representados a vermelho). 

 

 
Figura 40 - Comparação entre pipelines poligonais (a encarnado) e lineares (a amarelo). 

Não foi possível explicar a razão desta discrepância, pois nos tomos de 

enquadramento ou de espacialização não vem referido como foram criados estes 

pipelines. Os pipelines poligonais possuem uma largura de 10 metros, e por exclusão 

de partes chega-se à conclusão de que seriam áreas de segurança em tornos dos 

pipelines lineares. No entanto isso não explica a ausência de pipelines lineares, pois um 

dos pipelines coincide quase na perfeição com o centro de uma das áreas. 
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2.3. Análise dos erros identificados no POEM: erros poligonais 

Durante a análise das áreas relativas ao POEM deparamo-nos com problemas de 

confusões e incongruências, sendo que a maioria destes relativos à sobreposição de 

áreas “incompatíveis” e falta de lucidez na explicação dessas áreas e das suas 

restrições nos tomos do POEM.  

 Incongruência nos Espaços de Utilização Geral 

Esta incongruência à vista desarmada é um erro quase imperceptível, mas que 

adquire proporções consideráveis visto que afecta vastas áreas. Parece que ao 

construir as camadas de informação, uma delas foi acidentalmente deslocada para o 

lado por alguns metros. A Figura 41 demonstra um desvio de cerca de 20 m nos 

Espaços de Utilização Geral, no Tema de Energia e Recursos Geológicos. 

 
Figura 41 - Exemplos de erros de georreferenciação nos dados poligonais do POEM. 

Significado das cores (quadrados menores): Petróleo (amarelo claro) (tema com desvio); 
Área de Pilotagem Obrigatória (cor-de-laranja); Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(encarnado). 
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 Fundeadouros e pipelines - Este é um assunto já tratado anteriormente quando se 

fez referência aos dados lineares e pontuais; no entanto volta-se a abordar o tema pois 

o mesmo problema ocorre nos dados poligonais. 

 
Figura 42 - Exemplos de erros de georreferenciação nos dados poligonais do POEM. 
Fundeadouro (ponto verde); Limite do POOC (área a azul claro); Fundeadouro (área a 

encarnado). 
 

Por não haver explicação nos tomos nem nos regulamentos de como os 

fundeadouros e pipelines foram criados e classificados, foram caracterizados como 

incongruentes e confusos na análise efectuada no estágio. 

 Sobreposição de polígonos - uma das observações que mais confusão causou foi a 

sobreposição de polígonos, sendo que muitos desses polígonos são incompatíveis, 

como as áreas de exploração sobrepostas com as áreas de protecção. 

De seguida serão descritas todas as sobreposições identificadas e que não foram 

capazes de ser explicadas, quer através dos tomos, quer dos regulamentos. 

•Recifes versus Exploração de areias e cascalho - uma das grandes incongruências 

ou confusões identificadas foi a sobreposição de áreas protegidas com áreas de 

exploração. A incongruência refere-se à parte gráfica onde existe sobreposições com 

outras áreas, enquanto a confusão é mais dedicada à parte descrita no POEM; como 
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não se conseguiu obter informação sobre os recifes artificiais, e desconhece-se a sua 

função específica, optou-se por assinalar como incongruência. De facto, caso os recifes 

tenham, para além da função ecológica, também uma função económica, como apoio 

a actividades humanas, a sobreposição com áreas de aquicultura seria explicada; no 

entanto, não foi possível confirmar esta situação.  

Os recifes artificiais, que fazem parte do ACN&B e que estão sobrepostos com 

áreas de exploração de areia e cascalho, referidos na Figura 43, são disso um exemplo.  

 
Figura 43 - Recifes versus Exploração de inertes: Areias e Cascalho (amarelo); Conservação 

da natureza e biodiversidade; (verde) Recifes artificiais (roxo). 
 

Os recifes artificiais são áreas protegidas que fazem parte da Rede Natura 2000, 

habitat 1110 e, no entanto, estão sobrepostos por um área de ocorrência exploráveis 

de areia e cascalho. O regulamento especifica que as áreas Cascalhos e areias são 

«áreas de ocorrência exploráveis, para as quais existem estudos efectuados sempre 

que haja sobreposição destas áreas com condicionantes da Reserva Ecológica Nacional 

e/ou com áreas identificadas como Manchas de Empréstimo para Alimentação de 

Praias, não é permitido qualquer tipo de exploração com fins económicos» (POEM, vol. 

2). No caso destas áreas serem protegidas, então devia de haver uma área de 
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segurança de modo a que os recifes não fossem afectados, ou simplesmente a área de 

exploração deveria de ter uma forma muito diferente da actual. 

No entanto, apesar da presença dos recifes, as áreas denominadas para 

exploração ainda se mantêm. De acordo com a Figura 43 a sobreposição é imensa, os 

recifes na sua maioria estão inseridos dentro das áreas de exploração, nomeadamente 

de areias e cascalho, e o único que não está completamente contido continua a ter 

cerca de 50% da sua área dentro da referida área. 

 

•Recife versus aquicultura potencial – outro exemplo remete para a aquicultura 

potencial e a sua sobreposição com os recifes artificiais. 

O POEM devia de ter em conta as 3 dimensões X, Y, e Z, sendo o Z a profundidade 

oceânica. No entanto, parece que existe dificuldade em identificar essa terceira 

dimensão. Novamente se detecta um conflito, desta vez entre os recifes e a 

aquicultura potencial. Mais uma vez toca-se num assunto sensível, sem a descrição da 

finalidade dos recifes artificiais não há certezas de que estamos a tratar de um erro ou 

não. Mas, como foi referido, este trabalho aponta todas as possíveis lacunas dos 

planos, caso a análise dos erros esteja correcta, esta merecem ser tidas em conta e 

incorporada nos tomos na altura da revisão do plano, caso esteja errado o anotamento 

pode simplesmente ser ignorado. 

A aquicultura potencial nunca é posta de parte, pois a área é propícia para a 

actividade. No entanto, parece que algumas variáveis foram excluídas nessa análise, 

pois existem áreas sobrepostas com outras já existentes; este é o caso dos recifes 

artificiais, como se pode observar na Figura 44. 

 



73 

 

 
Figura 44 - Recife artificiais (roxo) versus aquicultura potencial (amarelo). 

•Infraestruturas versus ACN&B, Recifes e Aquicultura - o último exemplo de 

sobreposição pode-se encontrar no tema das Infraestruturas.  

De acordo com o regulamento do POEM, as infraestruturas são compostas por 

todos os cabos submarinos, pipelines e obras de defesa costeira. No entanto, estes 

elementos são obrigados a respeitar e preservar a aquicultura, recifes, e Conservação 

da Natureza e Biodiversidade. Porém, mais uma vez, a representação dos dados não dá 

a entender essa situação, já que a infraestrutura aparece a ocupar toda a área de 

estudo, sobrepondo-se aos recifes e aquicultura (Figuras 45 e 46). 

 
Figura 45 – Áreas de Aquicultura (amarelo), Recifes artificiais (azul) e Conservação da Natureza 

e Biodiversidade (ACN&B) (encarnado) no POEM.  
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 Figura 46 - Infraestruturas do POEM (mancha azul). 

 

• Canais de navegação, Portos e Marinas - o último apontamento referente ao POEM 

é uma das mais graves falha do Plano: a inexistência gráfica ou alfanumérica de canais 

de navegação, que estão presentes apenas nas legendas. 

Os canais de navegação deveriam de estar localizados na vizinhança dos portos; 

no entanto, apenas são referenciados em legendas, nunca sendo identificados em 

nenhum dos dados. Por outro lado, é preciso ter em conta que o POEM também não 

referiu os portos e marinas de acordo com o POOC, pois em toda a costa Burgau-

Vilamoura está registado apenas um porto/marina, a 220 m da linha de costa, e 

mesmo esse não possui os canais de navegação, enquanto no POOC são identificadas 

dez infraestruturas portuárias. 

Isto originou a que os dados existentes tivessem de ser tratados novamente desde 

o início, como se tivesse ocorrido uma falha humana por parte do estagiário. No 

entanto o resultado repetiu-se, pois o erro presidia nos dados originais, visto que os  

canais de navegação não estão identificados no POEM.  
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3. Análise de compatibilidade entre o POOC e o POEM  

O processo de análise e avaliação da harmonização entre os dois tipos de planos 

de ordenamento é complexo e requer um conhecimento profundo de ambos. À 

primeira instância, aparenta ser impossível haver compatibilidade entre dois planos 

com escalas tão diferentes: o POEM com escala de 1/1.000.000 e o POOC com 

1/25000. Esta diferença enorme de escala fez com que surgissem alguns problemas 

sobre se seria erro ou diferença na escala. Apesar desta ter importância óbvia neste 

tipo de planos, o que se propôs fazer no estágio foi apenas identificar possíveis lacunas 

a nível gráfico e alfanumérico de modo a harmonizar os planos. Assim, ignorando as 

diferenças de escala, identificou-se essas falhas como erros. Considerou-se preferível 

identificar por excesso, e na revisão ser ignorado, do que por defeito e o problema 

manter-se após a revisão dos planos. 

Para esta análise foi usado o método semelhante ao previamente utilizado no 

POEM: sobreposição com elementos do POOC e verificação da compatibilidade entre 

esses elementos de ambos os planos. 

O primeiro passo da análise de compatibilidade focou-se em tentar saber onde 

acaba o POOC e começa o POEM, pois existe uma falha que afecta os limites de cada 

um deles, e acabam por não encaixar como deviam, causando lacunas na informação 

ou sobreposição de dados. Ao longo do estudo destes planos foram apontados alguns 

erros ou lacunas previamente mencionadas, e uma das consequências desses defeitos 

torna-se evidente na tentativa de harmonização dos planos. Foram encontradas 

sobreposições, falhas na informação, e até incompatibilidades na classificação de 

alguns temas. Neste ponto serão apresentados alguns exemplos dessas 

incompatibilidades encontradas ao longo da análise dos Planos. 

 

 

 

 

 



76 

 

3.1 Incompatibilidades de temas areais  

 Sobreposição de temas  

Para demonstrar a sobreposição mantiveram-se apenas as camadas de informação 

necessárias, de forma a evitar confusão visual. Assim, na Figura 47, representa-se o 

POEM com o tema Conservação e Património (a verde) e com o limite superior a preto 

de modo a que se possa observar bem as áreas que sobrepõe), mais explicitamente 

Conservação da Natureza e Biodiversidade; do lado do POOC, representa-se o tema 

dos Espaços Naturais Dunares (amarelo), Enquadramento (rosa), Arribas (encarnado) e 

de Linhas de Água (azul); pode-se observar pelo limite superior do tema do POEM 

(preto) que se sobrepõe em varias áreas, especialmente nas áreas de arribas.  

 
Figura 47 - Sobreposição entre temas do POOC e do POEM (para significado das cores, ver 

descrição no texto). 
 

O exemplo de sobreposição representado na Figura 47 é recorrente ao longo dos 

planos. Observa-se que as fronteiras são completamente desrespeitadas. Nestes casos 

para se poder efectuar uma correcção coerente, o POEM teria de se adaptar ao POOC, 

o qual apresenta maior escala e, por isso, dá mais atenção aos pormenores. 
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 Existência de lacunas espaciais (gaps) na informação 

A existência de falhas na informação não é visível à primeira vista, pois a escala 

não o permite. No entanto, é essencial que a informação siga determinados padrões 

de qualidade de representação espacial para que seja considerada viável e útil. 

Diversos casos de falhas de informação (gaps) estão exemplificados na Figura 48. Estes 

erros foram constantes nalgumas áreas. 

 
Figura 48 - Lacunas espaciais (gaps) na informação do POEM.  

 
Num Plano de Ordenamento é inaceitável a existência de lacunas espaciais pois a 

representação do território requer uma confiança absoluta nos dados, para não causar 

problemas nos processos e nos resultados gerados. Para este tipo de informação, no 

mundo real não existem gaps, visto que há sempre algo a preencher o espaço, pelo 

que no território não pode existir espaço vazio. 
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3.2 Incompatibilidades em temas lineares 

 Pipelines 

Anteriormente foi referido um erro num dos pipelines cuja fronteira final não teria 

contacto com terra. Comparando agora os dados pipelines do POEM com os dados do 

Planta de Síntese verifica-se que tal inconveniente não se repete, se bem que, e devido 

às fronteiras dos planos, a primeira impressão fosse para a repetição do mesmo erro. 

Na realidade, os pipelines terminam exactamente onde a área de intervenção do POOC 

acaba, mesmo que, de facto, não entrem em contacto com terra devido a foz de um 

rio. 

Visualmente pode causar alguma confusão, no entanto está correctamente 

representado tendo em conta as fronteiras do POOC, como demonstra a Figura 49. O 

azul esbatido representa os limites do POOC e, devido à foz do rio é exactamente onde 

o pipeline termina. 

 

Figura 49 - A representação dos Pipelines (amarelo) no POEM; limites do POOC a azul 
esbatido.  
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3.3 Incompatibilidades em temas pontuais  

 Praias 

As únicas anotações de referência são a existência de uma praia no POEM quando 

na realidade são 43 no Plano de Praia, e todas elas localizadas e identificadas no Plano 

de Síntese. As razões pelas quais as outras não foram representadas são 

desconhecidas; porém, foi considerado um ponto pouco importante no tema da 

harmonização entre os planos. 

 
 Infraestruturas portuárias 

Ao contrário de alguns pontos que foram considerados de pouca importância, este 

é um tópico que levantou alguma confusão, pois as representações e identificações 

eram bastante diferentes. Assim, com base no regulamento do POOC e Tomo da 

Espacialização do POEM procurou-se uma definição para as “infraestruturas 

portuárias” e para “Portos e Marinas”: 

- “As infra-estruturas portuárias são constituídas pelas zonas afectas à actividade de 

pesca ou de recreio náutico e integram parte do areal, da ante-praia e plano de água 

associado” (POOC, capítulo VI, artigo 62); 

- “Portos e Marinas - Localização dos portos, áreas de jurisdição e/ou de interesse 

portuário e marinas na costa continental” (Espacialização do POEM, tomo 1). 

Visto que fazem referência praticamente ao mesmo seria de esperar que a 

localização de ambas as informações fosse compatível; no entanto não foi esse o caso 

(Fig. 50).  
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Figura 50 - Infra-estruturas Portuárias do POOC (a verde) e Portos e Marinas do POEM (a 

preto) e a área de intervenção do POOC ( azul). 

 
Nota-se que o POEM identificou apenas um porto/marina em toda a área desde o 

Burgau até Vilamoura e constata-se que este ponto não se sobrepõe a nenhum dos 

outros, ou seja, a localização do porto/marina no POEM não corresponde ao porto e 

marina identificados no POOC. Esta informação é incorrecta e requer uma revisão a 

fundo caso se queria proceder à harmonização entre estes planos.  

De acordo com o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) na área 

Burgau-Vilamoura existem quatro marinas - Albufeira, Lagos, Portimão e Vilamoura - e 

um porto em Lagoa, logo o POEM não pode estar correcto, ou então o seu conceito de 

Infra-estruturas Portuárias é muito diferente do que está explicito nos Tomos. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

InterSIG 
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1. Definição e enquadramento 

O InterSIG é uma Infra-Estrutura de Dados Espaciais (IDE) do INAG (Fig. 51), 

acessível ao público em geral e, tendencialmente ligado em rede com outros Sistemas 

de Informação de forma a assegurar a conectividade entre os vários Sistemas de 

Informação Geográfica de organismos públicos (nacionais e europeus) (Mariano e 

Leitão, 2010).  

É suportado por uma base de dados geográfica comum a todos os departamentos 

do INAG, o que dá origem a uma homogeneização da informação e catalogação com 

metadados.  

 

Figura 51 - Infra-Estrutura de Dados Espaciais (IDE) do InterSIG. 

Fonte: INTERSIG, A Infra-estrutura de Dados Espaciais (IDE) do INAG, jornadas Ibéricas IEDE 
Lisboa (2010). 

 

Isto faz com que exista uma capacidade de aceder aos pedidos externos de 

informação sempre com a versão mais actualizada, e uma optimização da gestão de 

meios técnicos e humanos da administração pública. 

O InterSIG permite não só a visualização e exploração de informação geográfica e 

exportação desses mesmos dados, como também a consulta e pesquisa a nível dos 

metadados e configuração de mapas online. Por outro lado, veio gerir acessos e 

responsabilidades, centralizando todos os dados geográficos e históricos, controlando 

em simultâneo os níveis de informação a publicar. 
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2. Histórico do InterSIG 

O interSIG teve origem no ano de 2006 como fase de concepção da plataforma de 

informação através da Geodatabase, Interface e perfis de metadados (Fig. 52). No ano 

seguinte passou-se à fase de desenvolvimento e produção/organização da informação, 

para em 2008 se começar finalmente a produzir e disponibilizar dados geográficos para 

uso interno. 

                                 
Figura 52 – Histórico do InterSIG. 

Fonte: INTERSIG, A Infra-estrutura de Dados Espaciais (IDE) do INAG 
 

No ano de 2009 a produção e disponibilização deu mais um passo em direcção 

ao futuro passando a ser feita via WEB. 

A fase seguinte é o que se pode chamar de evolutiva pois o projecto não fica 

por aqui, requer uma atenção constante na manutenção, actualização dos dados 

implementação de serviços via WEB e integração com outros sistemas de 

informação. 

Os principais objectivos do InterSIG são: 

 Disponibilizar a informação georreferenciada, para consulta e exploração de dados 

geográficos, metadados e exportação de temas geográficos; 



85 

 

 Facilitar e homogeneizar a disponibilização dos dados entre departamentos 

através de uma gestão centralizada; 

 Implementar uma plataforma online de informação georreferenciada que siga as 

directrizes INSPIRE; 

 Partilhar dados entre diversos serviços públicos de modo eficiente e com controlo 

de qualidade via intranet e internet. 

 

3. Metadados 

3.1 Consulta de metadados 

Os metadados tornaram-se um elemento fundamental dos dados nos dias 

correntes; contêm todas as informações essenciais desde o criador dos dados em si, 

até aos processos a que foram sujeitos. Actualmente o excesso de informação de má 

qualidade ou de origem desconhecida é um dos grandes factores para um mau 

trabalho. Porém, recorrendo aos metadados pode-se saber exactamente a origem dos 

dados. 

O desenvolvimento dos metadados segue um padrão específico – Perfil MIG –, 

que tem como objectivo principal “clarificar aspectos ligados à implementação da 

produção, gestão e disseminação dos metadados em Portugal, de forma a assegurar a 

correcta caracterização dos recursos geográficos, a sua harmonização com as infra-

estruturas de dados espaciais portuguesa (SNIG) e europeia (INSPIRE)” (Mariano e 

Leitão, 2009), recorrendo essencialmente às normas ISO 19115:2003 e ISO 19119.  

Os metadados seguem a directiva INSPIRE, de modo a que qualquer utilizador 

possa consultar a informação e saiba o que ela contém, as regras e condições de como 

foi construída, ou seja, toda a informação está homogeneizada por diversos estados 

membros da U.E.17

                                                           
17 Consulta do InterSIG: 

 

http://intersig-web.inag.pt/intersig/ 

 

http://intersig-web.inag.pt/intersig/�
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Figura 53 – Portal de entrada do InterSIG. 

 

A janela inicial do InterSIG (Fig 53) que vai conduzir o utilizador para a visualização 

de todos os temas de informação disponíveis através da opção “mapas”, temas de 

informação dirigidos para a administração de Regiões Hidrográficas, Massas de Água 

Superficiais e Zonas Protegidas da Lei da Água na janela dos “serviços” ou para uma 

pesquisa manual de um dado mais específico. Pode ser efectuada através da opção 

“Pesquisa”, abrindo outra janela mais especializada para pesquisas (Fig. 54). 
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Figura 54 – Janela de pesquisas do InterSIG. 

 

Existem várias opções que simplificam o campo de busca: 

No tipo de dados podemos escolher entre “Conjunto de Dados Geográficos” ou 

“Serviços”; visto que o projecto é um conjunto de dados geográficos será esse o 

exemplo a seguir. 

Existem diversos temas: 

 Agricultura Pesca e Pecuária; 

 Águas Interiores; 

 Altimetria e Batimetria; 

 Ambiente; 

 Biótopos; 

 Cartografia de Base; 

 Climatologia Atmosférica; 

 Economia; 

 Geociências; 
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 Informação Militar; 

 Infraestruturas de Comunicação; 

 Limites Administrativos; 

 Localização; 

 Oceanos; 

 Património Edificado; 

 Planeamento e Cadastro; 

 Saúde; 

 Cultura e Sociedade; 

 Transportes. 

No caso vertente os POOC e POEM fazem parte do tema de planeamento e 

cadastro. 

Existem ainda opções de pesquisa mais aprofundados, como a procura por: 

 Título; 

 Resumo; 

 Objectivos; 

 Palavra-chave; 

 Tipos de palavra-chave – temática, temporal ou toponímica; 

 Palavra-chave INSPIRE: uma directiva que pretende criar uma infra-estrutura 

europeia de informação geográfica homogeneizada e via Web (Fig. 55). 

“O contexto de criação da Directiva INSPIRE relacionava-se, entre outros aspectos, 

com os alargamentos sucessivos da União Europeia e com as dificuldades de gestão daí 

decorrentes, bem como no reconhecimento de um contexto de grandes fragilidades ao 

nível da informação geográfica existente. Para fazer face a estes constrangimentos, a 

Directiva INSPIRE focou-se nos seguintes objectivos: 
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• Os dados devem ser recolhidos uma vez e actualizados no nível em que tal possa 

ser realizado com maior eficácia; 

• A informação geográfica proveniente de diferentes fontes, deverá poder ser 

combinada de forma transparente, através da Europa, e partilhada por diversos 

utilizadores e aplicações; 

• Deve ser possível a partilha de informação recolhida a um determinado nível com 

todos os outros níveis, detalhada para análises detalhadas e geral para objectivos 

estratégicos; 

• A informação geográfica de suporte à actividade governamental, a todos os níveis, 

deverá ser abundante e disponível sob condições que não restrinjam o seu uso 

generalizado; 

• A informação geográfica disponível tem que ser facilmente identificável, devendo 

ser fácil analisar a sua adequabilidade para um determinado uso, bem como as 

respectivas condições de acesso e utilização; 

• A informação geográfica deverá tornar-se cada vez mais fácil de interpretar por se 

encontrar devidamente documentada e por poder ser visualizada no contexto 

adequado, direccionando-se para o utilizador.” (Mariano e Leitão, 2010). 

 
Figura 55 – Palavra-Chave INSPIRE no InterSIG. 
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3.2 Criação dos metadados 

A criação dos metadados começa nos ficheiros XML dos dados associados aos 

dados geográficos usados. 

Uma particularidade do INTERSIG é a necessidade de comprimir todos os ficheiros 

a serem publicados de modo a que o programa consiga identificar cada conjunto de 

dados. Para estes serem carregados no sistema do INTERSIG é necessário prestar 

atenção a 6 janelas diferentes que têm de ser preenchidas respeitando condições de 

grande rigor. Qualquer erro no seu preenchimento pode fazer com que a confiança 

nos dados seja posta em causa. 

Os seguintes processos acompanhados pelas figuras 52 a 57 são os metadados já 

elaborados pelo autor e sujeitos a revisão pelo Nuno Leitão, responsável pela inserção 

dos dados no InsterSIG. 

O primeiro campo a preencher nos metadados refere-se aos Dados Gerais (Fig. 

56). 

 
Figura 56 – Preenchimento de metadados – Dados Gerais. 

 

Os campos mais importantes a preencher aqui são o nome, descrição (uma 

pequena descrição dos dados), o departamento onde foi desenvolvido, perfil, o 

utilizador que os criou e tipo de informações. 
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Seguidamente tratam-se dos metadados e identifica-se o seu responsável (Fig. 53). 

Relativo aos metadados podem ser caracterizados os seguintes temas: 

 Identificadores; 

 Idioma; 

 Códigos terrestres; 

 Data dos metadados; 

 Versão da Norma de Metadados; 

 Nível hierárquico dos Metadados. 

Esta fase contém ainda os campos relativos aos dados do responsável ou a divisão 

onde ele está integrado (Fig. 57): 

 Nome; 

 Nome da organização; 

 Função; 

 Morada; 

 Localidade; 

 Código postal; 

 País; 

 E-mail; 

 Telefone; 

 Fax. 
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Figura 57 – Preenchimento de metadados no InterSIG. 

A terceira e quarta janela (Figs. 58 e 59) referem-se à identificação do Conjunto 

de Dados Geográficos (CDG), onde são referidos o nome dos dados e a data da sua 

publicação, bem como um pequeno resumo e objectivos relacionados com os 

mesmos.  
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Figura 58 – Preenchimento de metadados. 

Ainda na janela dos CDG (Fig. 58) existe a categoria temática que terá uma 

importância fulcral na parte da pesquisa, usando o INTERSIG, o tipo de dados (matricial 

versus vectorial), a resolução espacial e as palavras-chave INSPIRE. 

A continuação da identificação dos CDG concentra-se mais na instituição, desde o 

nome, morada, e meios de contacto (Fig. 59). 
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Figura 59 - Preenchimento de metadados – CDG (continuação). 

A qualidade dos CDG (Fig 60) não foi preenchida, pela simples razão de que este 

campo na altura da construção dos dados originais não se encontrava completado, 

pelo que se tornou impossível suprir essa lacuna. Quer isto dizer que os metadados 

originais não estavam todos elaborados, e não sabendo a descrição original, não se 

pode completar com o que foi feito. 

 
Figura 60 – Preenchimento de metadados – Qualidade do CDG. 
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A última fase de preenchimento dos metadados está na janela das extensões dos 

CDG (Fig. 61). Neste ponto identificado o Sistema de Referenciação, extensões 

geográficas, altimétricas e temporais.  

  Independentemente das coordenadas de origem dos ficheiros, o InterSIG 

converte os dados automaticamente para as coordenadas EPSG de código 20790, ou 

seja, ETRS89. Deste modo há uma maior facilidade de interligação entre todos os 

dados a nível europeu.  

 
Figura 61 – Preenchimento de metadados – extensão CDG. 

A criação dos metadados foi feita para cada uma das camadas de dados; assim, 

para o POOC (especificamente a Planta de Síntese) e os seus quatro ficheiros finais, 

foram feitos quatro metadados, um para cada tema, e ao serem carregados no 

InterSIG ficaram com os seguintes nomes: 

 POOC BUR VILA 1999 1 (representação pontual dos dados do POOC); 

 POOC BUR VILA 1999 2 (representação linear dos dados do POOC); 

 POOC BUR VILA 1999 3 (representação poligonal dos dados do POOC); 

 POOC BUR VILA 1999 4 (representação da informação de apoio como faróis, 
nomes de localidades importantes e algumas outras referências do POOC). 

Para os Planos de Praia foram criados 3 camadas de informação (cada uma com o 

seu metadado), seguindo o mesmo padrão que o anterior: 

 PP_BUR_VILA_1999_1 (representação pontual dos Planos de Praia); 

 PP_BUR_VILA_1999_2 (representação linear dos Planos de Praia); 

 PP_BUR_VILA_1999_3 (representação poligonal dos Planos de Praia). 
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E por fim o POEM seguindo o mesmo estilo dos Planos de praia e POOC ficou 

identificado como: 

 POEM_FIM_LIN_PTCONT (representação linear dos Planos de Praia); 

 POEM_FIM_POL_PTCONT (representação poligonal dos Planos de Praia); 

 POEM_FIM_PTS_PTCONT (representação pontual dos Planos de Praia). 

Uma vez que os dados estejam carregados no InterSIG vão para avaliação, o que faz 

com que não estejam imediatamente acessíveis ao público. Os dados só são publicados 

para consulta no InterSIG quando são aprovados pela instituição. 

Existe dois modos para consultar estes dados, ambos através do WebGis do INAG. O 

primeiro através do modo “mapa” da janela principal do visualizador, que permite 

consultar todos os mapas publicados (Fig. 62); neste exemplo temos o POEM aberto, 

este está identificado no grupo de Portugal e o Mundo. Podemos fazer consulta dos 

seus temas e ainda da sua legenda. 

 
Figura 62- InterSIG e consulta do POEM. 

O segundo método para consultar os dados é através da opção “pesquisa”, nesta 

janela não podemos visualizar os mapas, podemos no entanto fazer o seu download e 

consultar os metadados. Para se chegar até aos dados desejados, os POOC por 

exemplo, existem campos que devem de ser preenchidos, “tipo de dados” (conjunto 

de dados geográficos), “categoria” (planeamento e cadastro) e “palavras-chave” 

(nome do plano). 
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Considerações finais 
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No final do estágio, o POOC foi entregue para publicação no InterSIG em formato 

SIG, enquanto se deixou para trás uma outra versão que identifica, como num 

catálogo, todas as falhas identificadas ao longo das diversas plantas que compõem o 

plano. 

Foram encontrados erros de georreferenciação, dados corrompidos, má atribuição 

das categorias dos dados e confusões na informação que não são explicadas no 

regulamento. 

Um dos objectivos proposto foi o estudo e análise do POEM de modo a identificar 

alguma discrepância na sua informação, e elaborar uma comparação com o POOC com 

a finalidade de chegar à conclusão se estes são harmoniosos. 

Surpreendentemente deparou-se com algumas confusões nos dados que também 

não eram explicados nem nos volumes do Enquadramento nem da Espacialização, e 

alguns erros a nível gráfico, de origem humana ou da própria conversão dos dados.  

Após as longas leituras dos planos de ordenamento, os tomos, regulamentos e das 

análises efectuadas, constata-se que não existe uma harmonia entre estes dois planos. 

Apesar de ser um facto já conhecido há muito tempo, apontar algumas causas da falta 

de conectividade entre os planos que pode ser resolvida de modo a aumentar a 

interoperabilidade entre os planos. 

Ficou demonstrado graficamente alguns dos erros que impossibilitam esta 

compatibilidade dos dados, lacunas nas informações (gaps), sobreposição dos dados 

(overlaps) e erros de georreferenciação e falta de concordância sobre os limites 

administrativos dos planos. 

Também ficou demonstrada a existência de algumas falhas de concepção a nível 

das tabelas alfanuméricas, como a ausência de dados importantes, caso das infra-

estruturas portuárias, portos e marinas. Aparentemente a designação difere entre o 

POOC e POEM em relação a este campo; aliás, o POEM apenas identificou um 

porto/marina em toda a costa Burgau-Vilamoura, e nem corresponde a nenhum dos 

pontos identificados no Plano de Síntese do POOC. 
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Na realidade a uma escala de 1/1.000.000 como o POEM está designado, estes 

erros passariam despercebidos; no entanto, como se está a fazer referências ao POOC 

numa escala de 1/25.000 é importante ter atenção especial aos pormenores. E como 

foi mencionado anteriormente, a escala foi “ignorada” na análise de alguns dos 

problemas, nomeadamente os dados relacionados com possíveis problemas de 

georreferenciação e da falta de concordância dos limites dos dois planos. Optou-se por 

identificar problemas a mais do que a menos pois na elaboração dos planos de 

segunda geração como os POOC 2, é preferível ter erros identificados por excesso (e 

possivelmente ignorados por serem considerados erros do autor) do que deixar 

escapar lacunas e erros que possam prejudicar planos futuros. 

São assim diversos os erros que tornam a compatibilidade dos dados pouco fiável, 

identificação de informações diferentes com a mesma designação, existência de gaps e 

overlays e incompatibilidade de algumas das áreas já discutidas no capítulo III. No 

entanto é importante deixar claro que apesar de estes erros impedirem uma 

interoperabilidade entre os planos, o primeiro passo para a resolução dos problemas é 

a identificação dos mesmos. Assim que se conheçam os pontos fracos dos planos, é 

possível resolvê-los ou atenuá-los na sua revisão. 

Porém não foram apenas lacunas a nível gráfico que foram detectadas. Algumas 

das informações definidas nos tomos do POOC e do POEM são confusas, e quando se 

procura uma caracterização da mesma nos tomos, simplesmente não existe. No caso 

do POEM apresenta-se como exemplo os pipelines; não se sabe o que estes 

representam, nem a razão de se encontrarem em formato linear e poligonal. Não se 

sabe a razão de existirem mais pipelines em polígonos do que lineares, essa explicação 

não se encontra em lado algum nos tomos do POEM. O POOC por sua vez possui 

exutores submarinos; existem poucas referências a estes exutores no regulamento, no 

entanto eles estão classificados como actividade de interesse público (art.º 13). Existe 

também uma confusão no regulamento do POOC em diferenciar o património 

arquitectónico do arqueológico, mais especificamente, na tabela de atributos estão 

identificados patrimónios arquitectónicos, no entanto no regulamento essa definição 

não existe, apenas existe a definição de património arqueológico.  
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Deste modo, e com visão para um futuro onde a existência de dados geográficos 

em conjunto com os Planos de Ordenamento sejam fiáveis, directos e sem confusões 

na sua elaboração, onde a existência de metadados responsabiliza e disponibiliza 

todos os responsáveis a prestar contas a qualquer duvida relacionada com os mesmos, 

estes planos não aparentam ser compatíveis e os dados estão longe de ser 

harmoniosos entre si. No entanto, uma vez sabendo as suas fraquezas é possível 

corrigi-los e aplicar modelo de harmonização a todos os outros planos de modo a que 

exista interoperabilidade a nível nacional de todos os planos.  

Este projecto não espera harmonizar apenas dois planos como o caso deste 

estágio, mas sim dar início a uma iniciativa a nível nacional, criando uma rede 

optimizada e padronizada aplicada a todos os planos de ordenamento. Se os erros 

forem identificados podemos sempre corrigi-los e aprender com eles de modo a que 

na revisão dos planos estes possam ser melhorados. 

Com este trabalho espero ter contribuído para a construção de uma geração de 

planos de ordenamentos não só relacionados pelo nome ou localização, mas também 

através de dados geográficos fiáveis e compatíveis a nível nacional. 
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