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Resumo 

 

O trabalho aqui apresentado insere-se na realização de um estágio académico desenvolvido em 

conjunto com a Administração do Porto de Lisboa, na agora extinta Divisão de Informação Geográfica e 

Ambiente. Daqui resultou um projecto que pretende contribuir para o desenvolvimento tecnológico da 

Administração do Porto de Lisboa, através da criação e implementação de um Sistema de Informação 

Geográfica que seja capaz de dar resposta espacial a diversos problemas de gestão dos espaços e 

infra-estruturas portuárias. Focando numa primeira fase de desenvolvimento uma área-piloto 

compreendida entre a Doca da Marinha e o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, foi dada especial 

atenção à temática da gestão dominial portuária, prioritária para a administração e justificada pela sua 

relevância económica.  

A solução adoptada para concretizar os objectivos deste projecto baseia-se num sistema onde 

interagem um conjunto de aplicações e tecnologias opensource que permitiram a geração de duas 

interfaces utilizadas para a visualização de informação georreferenciada sobre um mapa. Ambas são 

capazes de interagir com uma base de dados geográfica de formas distintas. A primeira, uma aplicação 

desktop, permite a consulta e inserção de novos dados, bem como a capacidade de eliminar ou editar 

os dados já existentes. Esta é a interface que técnicos especializados em informação geográfica 

deverão utilizar, a fim de garantir a manutenção e actualização do sistema durante o seu tempo de vida. 

A segunda é uma aplicação web, desenvolvida exclusivamente para navegação e consulta de 

informação a ser utilizada pelos diversos serviços da Administração do Porto de Lisboa e transversal 

aos mesmos.  

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas diversas ferramentas, incluindo aplicações como o 

PostgreSQL, o QGIS, o Geoserver e bibliotecas de desenvolvimento em linguagem javascript, como o 

Openlayers, GeoEXT, threejs e jQueryUI. Foram também tomadas em consideração outras ferramentas 

de desenvolvimento, como o HTML5, PHP e CSS3 para desenvolver a estrutura e aspecto do website 

que aloja a aplicação web. 

São também descritos métodos fotogramétricos para obtenção de informação a incluir no sistema. Com 

os dados fornecidos estes métodos permitiram a obtenção de uma ortofoto e a modelação 

tridimensional de edifícios, a partir de um par estereoscópico de fotografias aéreas pertencentes ao 

arquivo da Administração do Porto de Lisboa, obtidas pela extinta Sociedade Portuguesa de 

Levantamentos Aéreos Lda. e datadas de 1938. Ambos os produtos foram obtidos recorrendo à 

aplicação PhotoMOD 6 Lite. A informação obtida por via fotogramétrica tem por objectivo o 

enriquecimento da informação que o sistema pode fornecer ao utilizador. No caso da ortofoto, a sua 

inclusão deve-se à necessidade de garantir que o sistema é capaz de armazenar e mostrar informação 

antiga, no presente caso uma cobertura aérea, de forma a no futuro incluir um histórico de informação 

bastante mais detalhado e assim permitir também a consulta da evolução dos espaços e negócios da 
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Administração. Já os modelos tridimensionais restituídos, embora não constituíssem um objectivo deste 

trabalho, foram utilizados para demonstrar algumas capacidades da terceira dimensão no 

enriquecimento da informação que será apresentada ao utilizador. Estes modelos são apresentados 

através de uma aplicação web desenvolvida sobre javascript que permite uma interacção simples sobre 

o objecto, utilizando para o efeito tecnologia WebGL. 

Demonstrou-se que a tecnologia opensource é viável no desenvolvimento de projectos organizacionais 

de grande dimensão, embora de difícil domínio inicial do ponto de vista do desenvolvimento. Já do 

ponto de vista do investimento, estas constituem soluções mais baratas e de fácil acesso, embora 

possam existir alguns pontos negativos no que diz respeito à inexistência de contratos de manutenção 

do sistema. 

Deste projecto, além de ter surgido um sistema onde é permitida a consulta de diversa informação 

associada a dados espaciais georreferenciados, resultam ainda oportunidades que poderão ser 

exploradas para a constituição de negócios. Com a interacção das diversas ferramentas e tecnologias 

aqui apresentadas e dando uso a uma metodologia para o desenvolvimento do sistema, foi obtida uma 

plataforma de gestão de informação que poderá ser utilizada como base para o desenvolvimento de 

diversos projectos em Sistemas de Informação Geográfica integrados em diferentes temáticas, seja a 

nível empresarial, industrial ou académico, incluindo ainda serviços de consultoria e de manutenção da 

solução.  

 

Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica; Administração do Porto de Lisboa; Gestão 

Portuária; Opensource; Bases de Dados Geográficas; WebSIG; Restituições fotogramétricas. 
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Abstract 

 

The work hereby presented began as an academic training in partnership with the Port of Lisbon 

Authority in the former division “Divisão de Informação Geográfica e Ambiente”. This resulted in a project 

which aims to contribute to the technological development of the Port of Lisbon Authority, through the 

implementation of a Geographic Information System. As a starting point, the focus will be on the area 

between “Doca da Marinha” and “Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia”, and the system should be 

able to provide spatial solutions to various problems regarding ownership and infrastructure 

management, a priority for the Port Authority, justified by its economic importance. 

In order to achieve the proposed objectives for this project, a set of open source applications and 

technologies interact with each other, allowing the generation of two interfaces used to display 

georeferenced information on a map. Both interfaces are capable of interacting with a geographic 

database in distinct ways. The first, a desktop application, allows the user to consult and include new 

data sets as well as the ability to remove or edit existing data. This is the interface that personnel with 

technical expertise in geographic information shall use to ensure system maintenance and upgrades 

during its lifetime. The second is a web application developed exclusively for navigation and to query 

information. This application should be used by the various services of the Port of Lisbon Authority. 

To develop the system, various tools were considered, including software such as PostgreSQL, QGIS, 

Geoserver, as well as javascript development libraries such as OpenLayers, GeoEXT, threejs and 

jQueryUI. Other development tools, such as HTML5, PHP and CSS3, were also taken under 

consideration to develop the structure and layout of the website that hosts the web application. 

Photogrammetric methods used to obtain information to be included in the system are also described. 

With the data provided for this project, it was possible to obtain an orthophoto and three-dimensional 

models of buildings. Both products were obtained through a pair of aerial photographs belonging to the 

Port of Lisbon Authority’s archive, taken by the extinct “Sociedade Portuguesa de Levantamentos 

Aéreos Lda.” in 1938. Both products were obtained by applying the capabilities provided by the software 

PhotoMOD 6 Lite. The data obtained through photogrammetric methods aims to improve the information 

that the system can provide to the user. The inclusion of the orthophoto, ensures that the system is 

capable of storing and show old information, so that in the future more detailed historical information is 

included, allowing users to query the evolution of the Port Authority ownership and business. Although 

the three-dimensional models were not included as an objective of this work, they have been used to 

demonstrate some capabilities of the third dimension in the improvement of information that will be 

presented to the user. These models are presented through a web application developed on javascript, 

which allows simple interaction on the subject, using WebGL technology. 

It was demonstrated that open source technology is feasible in the development of large organizational 

projects, although the initial stages of development can be hard to handle. On the investment side, these 
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are cheaper solutions and easily accessible, although there may be some drawbacks regarding the lack 

of system maintenance contracts. 

Thus, some opportunities that can be exploited for setting up businesses arose from this project. With 

the interaction between the presented tools and technologies and by following the proposed 

methodology for system development, an information management platform was developed that can be 

used as a basis to implement various Geographic Information System projects in different backgrounds, 

whether corporate, industrial or at the academic level, also including consulting and solution 

maintenance. 

 

Keywords: Geographic Information Systems; Port of Lisbon Authority; Port Management; Open Source; 

Geographic Databases; WebGIS; Photogrammetry. 
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Capítulo I - Introdução 

1.1. Enquadramento 

A indústria do transporte de mercadorias insere-se actualmente num mercado global cada vez mais 

exigente e competitivo, impulsionado por trocas comerciais que desde a antiguidade têm contribuído 

para aproximação de diferentes culturas. O transporte de mercadorias é efectuado sobre uma complexa 

rede, denominada de cadeia logística de transportes, da qual fazem parte os transporte aéreos, 

terrestres (rodoviários e ferroviários) e marítimos (Rocha, 2012). Estes aliam-se de forma a 

assegurarem o transporte de mercadorias tornando possível o fenómeno da globalização, isto é, a 

promoção da interacção entre diferentes nações (Akaso et al., 2011). 

No caso do transporte marítimo, a sua integridade enquanto elemento da cadeia logística é assegurada 

pelo porto marítimo (ou simplesmente porto). Trata-se de uma infra-estrutura logística de grande 

importância e bastante complexa, na qual participam diversos actores com interesses económicos quer 

públicos, quer privados (Caldeirinha, 2007). No contexto da cadeia logística, o porto pode ser definido 

como um nó de ligação entre os transportes marítimos e os terrestres, assegurando a continuidade da 

mercadoria na rede (Caldeirinha, 2007). 

Nos últimos dois séculos, os portos têm sido alvo de pesadas transformações ao nível industrial, 

tecnológico, social e até político, deixando de se configurarem apenas como meras infra-estruturas do 

poder colonial, utilizadas sobretudo para o abastecimento de produtos às populações (Banque Mondiale, 

1996), tornando-se numa plataforma geradora de receitas, contribuindo para a geração de riqueza 

nacional, promovendo dessa forma a competição entre si (Rocha, 2012). 

As diversas transformações ocorridas a nível social e político vieram ditar que os negócios verificados 

nos portos deixassem de estar exclusivamente ligados à movimentação de mercadorias e à logística de 

cargas, ficando mais ligados às populações residentes na área de acção do porto e às suas 

necessidades de usufruto do domínio público marítimo (Caldeirinha, 2007). Dessa forma, verifica-se um 

aumento da actividade portuária de operação e exploração, dividida em diversas áreas funcionais como 

a Segurança, Ambiente, Planeamento e Ordenamento, Projectos, etc. (Estrada, 2014), envolvendo: 

 A realização de investimentos em infra-estruturas, equipamentos e outros, garantindo melhores 

condições nos serviços prestados pelo porto (Caldeirinha, 2007); 

 As opções de política portuária (Caldeirinha, 2007);  

 O estabelecimento das condições de acessibilidade (acessos marítimos e terrestres) (Caldeirinha, 

2007); 

 Operação e segurança nos portos (Caldeirinha, 2007). 

Assim, devem as Administrações (ou Autoridades) Portuárias (AP) garantir que as diversas entidades, 

agentes e operadores portuários realizem os seus propósitos, respeitando as regras estabelecidas de 

forma a irem de encontro aos interesses públicos ou dos mercados (Caldeirinha, 2007). 
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O aumento da actividade portuária tem sido acompanhado pelo desenvolvimento de tecnologias de 

informação, as quais vieram possibilitar a disponibilização e partilha de informação entre os vários 

departamentos das AP, proporcionando uma gestão mais eficiente dos recursos e da própria infra-

estrutura portuária (Wright e Yoon, 2007).  

Embora vários sistemas informáticos sejam já largamente utilizados para o auxílio à gestão portuária, 

Wright (2011) defende que a implementação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) no 

contexto portuário permite integrar os vários sistemas informáticos em vigor num único Sistema de 

Informação (SI), que irá proporcionar uma visualização gráfica e esclarecedora da informação através 

da adição de uma componente geográfica aos dados. 

Desta forma torna-se possível aumentar a eficiência de diversas tarefas, tais como o planeamento e 

ordenamento portuário, gestão das instalações e do domínio público, gestão de respostas a 

emergências, estudos e análise de impactes ambientais, operações portuárias e o planeamento e 

gestão de operações de dragagem, entre muitas outras, contribuindo para uma redução da apropriação 

indevida de recursos e para um aumento da capacidade em realizar análises que se configuravam 

impossíveis no passado ou de morosa execução (Wright e Yoon, 2007). 

Foi exactamente no sentido de obter uma maior eficiência nos seus serviços, que a Administração do 

Porto de Lisboa (APL) identificou a necessidade de obter um SI através da execução de um projecto-

piloto que foque, numa primeira fase, a gestão dominial numa área de jurisdição portuária 

compreendida entre a Doca da Marinha e o Terminal de Contentores de Santa Apolónia (Figura 1). 

 

Figura 1: Área abrangida pelo projecto-piloto (cobertura Google Earth). 

A gestão dos recursos da APL é actualmente efectuada recorrendo a diversas ferramentas informáticas, 

e, embora possua ferramentas transversais (e.g. SAP-ERP), não possuiu uma ferramenta que associe a 

diversa informação disponível com dados espaciais georreferenciados, como já acontece, por exemplo, 

com as AP de Sines com o Sistema de Identificação e Informação Geográfica (SIIG), produzido pela 

ESRI (Moutinho, 2010) ou Viana do Castelo com o Sistema de Gestão Ambiental e Portuária (SiGAP), 
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produzido pela Triede-TI (Triede-TI, 2005). No entanto, possui uma aplicação SIG desktop, 

nomeadamente o GeoMedia da Intergraph para a gestão de dados geográficos, análises espaciais e 

geração de mapas de localização. Contudo, esta ferramenta necessita de licenças comerciais de 

manutenção e acesso, tornando a sua utilização limitada a um certo número de utilizadores e bastante 

dispendiosa. Além disso, a diversa informação geográfica é aqui tratada e mantida sob a forma de 

ficheiros guardados em pastas no sistema operativo, distribuídos através dos vários serviços da APL em 

pastas partilhadas na sua rede interna. Apesar de existir uma organização dos ficheiros, ao longo do 

tempo serão geradas diversas versões do mesmo ficheiro, ficheiros temporários de backup, entre outros, 

contribuindo para a acumulação de ficheiros que podem facilmente baralhar os utilizadores ou até 

serem apagados em limpezas ao sistema ou por engano.  

Assim, de forma a garantir maior organização da informação e eficiência dos serviços prestados, é 

apresentado ao longo deste trabalho uma solução proposta para as necessidades da APL, através de 

um projecto de desenvolvimento de um SIG que através de um conjunto tecnologias opensource e 

determinadas normas, permitirá facilitar o acesso e a disponibilização de informação de natureza 

geográfica a qualquer serviço da APL, necessitando apenas de um navegador de internet. 

 

1.2. Objectivos do projecto 

O projecto aqui apresentado insere-se na realização de um estágio académico que foi desenvolvido em 

conjunto com a APL na agora extinta Divisão de Informação Geográfica e Ambiente, sob a supervisão 

da Engª. Maria Teresa Sá Pereira. 

Pretende-se contribuir para o desenvolvimento tecnológico da APL, dotando a Administração com um 

sistema que deverá cumprir os seguintes objectivos: 

 Normalizar a informação geográfica: Um dos principais problemas detectados nos serviços da APL 

foi a dispersão da informação existente. Esta condição faz com que diversos processos, entre os 

quais processos de concessão ou de licenciamento de espaços ou infra-estruturas portuárias sejam 

por vezes morosos e muito burocráticos. Podem inclusivé ocorrer casos onde se desconhece a 

existência de informação. No caso particular da informação geográfica, necessária em alguns casos 

para o desbloqueamento de processos, este problema poderá ser resolvido através de uma estrutura 

de dados que siga determinadas regras. Através da construção de um modelo de dados que as 

imponha, torna-se possível obter um local comum onde poderá ser armazenada e partilhada toda a 

informação geográfica, facilitando dessa forma a associação com dados de outra natureza; 

 Ser um sistema transversal aos diversos departamentos: Como já foi referido anteriormente, a 

solução a implementar deverá ser capaz de evitar conflitos nos serviços, isto é, acelerar 

determinados processos que possam depender da informação geográfica para que sejam 

desbloqueados. Dessa forma, existe a necessidade de envolver no sistema outros departamentos 

que façam usufruto desta informação. Assim, além da necessidade de desenvolver um modelo de 
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dados que siga determinas regras, será igualmente necessário que esse modelo seja transversal aos 

diversos departamentos da AP e ajustável às suas necessidades; 

 Ser economicamente viável: Do ponto de vista económico, a implementação de um SIG no seio de 

uma AP permitirá uma visão mais abrangente de todos os activos portuários, possibilitando o 

controlo dos pagamentos e das dívidas existentes, bem como regular as taxas sobre equipamentos, 

evitando assim que se perca controlo sobre certas infra-estruturas que sejam tributadas de forma 

incorrecta. Isto contribuirá fortemente para o retorno dos investimentos efectuados pela AP (Wright e 

Yoon, 2007), o que numa época de intensa rivalidade entre os portos, será uma vantagem 

competitiva, contribuindo ainda para manter as infra-estruturas adequadas de forma a maximizar a 

rentabilidade. Por outro lado, o projecto aqui desenvolvido, apresenta uma solução baseada em 

tecnologia livre e opensource. A principal vantagem consiste na libertação da dependência existente 

de soluções comerciais, que se configuram mais dispendiosas, uma vez que estas possuem custos, 

por vezes demasiado elevados, associados à sua aquisição, utilização, manutenção e actualização; 

 Aplicação intuitiva: Deverão ser disponibilizadas ferramentas que permitam ao utilizador realizar 

acções básicas sobre o mapa, nomeadamente a possibilidade de arrastar, modificar a escala e 

seleccionar camadas, bem como, realizar operações mais avançadas, como a possibilidade de 

efectuar medições, ou obter informação sobre os objectos através de queries à BDG. Deverá ainda 

ser possível realizar pesquisas de objectos sobre o mapa segundo determinados parâmetros. Todas 

estas funcionalidades deverão ser de fácil entendimento e utilização, não permitindo despertar 

dúvidas aos utilizadores menos experientes. Dessa forma, deverá haver um acompanhamento dos 

utilizadores no desenvolvimento da aplicação. 

Estes objectivos foram obtidos através de um levantamento de requisitos efectuado junto das entidades 

da APL que contribuíram para a execução deste projecto-piloto, nomeadamente entre o departamento 

de Estudos, Projectos e Planeamento, o departamento de Economia e Finanças e o órgão de Gestão 

Dominial. Através de diversas reuniões presenciais com estas entidades, foi possível obter as suas 

necessidades, perceber as suas metodologias de trabalho, o que poderiam oferecer com o seu 

contributo e ainda as suas expectativas para o futuro sistema. Toda esta informação permitiu, após uma 

rigorosa análise, condensar a diversa informação nos objectivos acima apresentados. 

De forma a atingi-los, planeou-se a criação de um sistema cuja implementação irá consistir em dois 

módulos: o módulo de gestão de dados geográficos e o módulo WebSIG (Figura 2). O primeiro deverá 

ser utilizado por técnicos especializados na gestão de informação geográfica, cujo trabalho irá consistir 

em manter o sistema actualizado e garantir a fiabilidade dos dados. Este módulo consistirá numa 

aplicação desktop. O segundo será utilizado por qualquer funcionário que necessite de consultar 

informação, consistindo numa aplicação web. Ambos os módulos irão interagir com uma BDG embora 

de formas distintas. O módulo de gestão de dados permitirá ler e escrever sobre a base de dados (BD). 

Já no módulo WebSIG apenas será permitida a operação de leitura.  
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Por sua vez, a BDG será preenchida com os dados base, fornecidos para este projecto pela APL, e 

actualizada ao longo do seu tempo de vida pelos técnicos de informação geográfica. Deverá também 

ser capaz de importar informações provenientes de outros sistemas informáticos.  

Sendo um porto marítimo uma infra-estrutura que envolve diversas áreas de negócio, foram 

consideradas no planeamento deste projecto diversas áreas funcionais de actividade portuária dada a 

sua característica multidisciplinar por natureza. Contudo, os dados fornecidos para este projecto irão 

apenas permitir desenvolver de um protótipo da aplicação na área de estudo, que cobrirá a área 

funcional de Gestão Dominial. As restantes deverão ser consideradas no desenvolvimento futuro deste 

projecto.  

 

Figura 2: Esquema representativo da implementação do sistema. Deverão fazer parte do sistema vários módulos que representam actividades portuárias. 
Destacam-se a vermelho aqueles que serão implementados nesta fase. 

 

1.3. Metodologia adoptada 

No âmbito deste projecto, foi adoptada uma metodologia sistematizada e dividida em seis etapas 

(Figura 3), que resulta de metodologias de referência utilizadas no desenvolvimento de projectos de 

referência em SIG, referidas por Cosme (2012) e Wright e Yoon (2007), aqui adaptadas às 

necessidades da APL. Pretende-se desta forma definir as boas práticas a utilizar no desenvolvimento de 

um projecto em SIG, incorporando um conjunto de ferramentas e técnicas para que seja possível atingir 

os objectivos previamente estipulados.  
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Figura 3:Fases da metodologia adoptada. 

Esta metodologia incorpora as várias fases do projecto de uma forma iterativa, isto é, em cada fase será 

permitida a avaliação da fase anterior, permitindo assim proceder a correcções na fase anterior, 

impedindo assim que o progresso do projecto seja comprometido. Desta forma, em cada fase irá existir 

um envolvimento dos utilizadores além de serem identificados e controlados os riscos. 

A primeira fase consiste em efectuar o levantamento de requisitos junto da APL, possibilitando dessa 

forma definir objectivos que permitirão justificar e conceber o projecto. Esta fase foi já referida  

Em seguida, a segunda fase é essencialmente caracterizada por uma análise dos requisitos, o que irá 

possibilitar, por um lado, definir a abordagem a seguir, resultando assim na definição desta metodologia 

e, por outro, decidir que dados serão necessários e que ferramentas e técnicas serão utilizadas. 

Estas duas primeiras fases  

Na terceira fase passar-se-á à respectiva aquisição dos dados e sua posterior análise e pré-

processamento de forma a serem incluídos no sistema.  

As seguintes fases, quarta e quinta, correspondem ao desenvolvimento do sistema propriamente dito, 

nomeadamente criação da BD e desenvolvimento da aplicação web, respectivamente.  

Finalmente será na sexta fase que será obtida a aplicação, sobre a qual serão comprovadas as suas 

funcionalidades, resultando na apresentação do seu aspecto e capacidades ao investidor, neste caso a 

APL. Esta fase marcará assim a conclusão do projecto. 

Apesar do projecto se encontrar concluído, deverá haver um acompanhamento contínuo ao cliente de 

forma a receber feedback de utilização promovendo a manutenção do sistema através da introdução de 

melhorias e novas funcionalidades em futuros desenvolvimentos. 
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1.4. Viabilidade do projecto 

Este projecto apresenta um conjunto de actividades que implicam a utilização de diversos recursos, o 

que irá envolver custos associados quer no decorrer do seu desenvolvimento, quer na sua manutenção 

no futuro. Assim, deverá ser feito um investimento por parte da APL que implicará comprometer 

recursos financeiros na expectativa de obter determinados benefícios no futuro. Dessa forma, o 

investidor incorre num custo de oportunidade, na medida em que sacrifica a hipótese de poder 

dispensar os seus recursos hoje, em ambiente certo, optando por investi-los numa alternativa que 

devolverá resultados futuros, em ambiente de grande risco e incerteza (Gomes, 2011). No contexto de 

uma organização como a APL, os custos associados a projectos são, por norma, bastante significativos 

e, como tal, seja qual for a natureza do projecto em questão, este deverá ser bem justificado, ou seja, o 

projecto apresentado tem de ser, aos olhos do investidor, viável. Caso esta condição não se verifique, o 

projecto será considerado “morto” à partida, uma vez que não existirá qualquer interesse no seu 

desenvolvimento.  

Para que haja interesse neste projecto será necessário demonstrar e elucidar os investidores dos 

benefícios, tanto técnicos como económicos, que poderão ser obtidos com a solução apresentada. 

Do ponto de vista técnico, devem os gestores ser elucidados para determinados benefícios que a 

implementação de um SIG poderá trazer às AP: 

 Garante uma clara correlação entre objectos geográficos e informação alfanumérica que 

normalmente não se encontra disponível nos processos de tomada de decisão, garantindo também 

maior eficiência nas operações portuárias e no processo de gestão de projectos (Wright e Yoon, 

2007); 

 Irá permitir diminuir a existência de informação duplicada, contribuindo ainda para a normalização da 

informação e para a criação de um sistema robusto de armazenamento e geração de mapas (Wright 

e Yoon, 2007); 

 Permite uma melhoria da coordenação multidisciplinar, contribuindo para a promoção da partilha de 

informação com outros departamentos, tornando certos processos burocráticos menos morosos 

(Wright e Yoon, 2007). 

Do ponto de vista económico, poder-se-á controlar os pagamentos e dívidas existentes e regular as 

taxas sobre equipamentos, evitando assim que se perca controlo sobre certas infra-estruturas que 

sejam tributadas de forma incorrecta. Isto contribuirá fortemente para o retorno dos investimentos 

efectuados pela AP (Wright e Yoon, 2007), o que numa época de intensa rivalidade entre os portos, 

será uma vantagem competitiva, contribuindo para manter as infra-estruturas adequadas de forma a 

maximizar a rentabilidade. Por outro lado, o projecto aqui desenvolvido, apresenta uma solução 

baseada em tecnologia livre e opensource. A principal vantagem consiste na libertação da dependência 

existente de soluções comerciais, que se configuram mais dispendiosas, uma vez que estas possuem 

custos associados à sua aquisição, utilização, manutenção e actualização. Contudo, muitas vezes, as 

soluções comerciais estão ligadas a empresas com grande renome (e.g. ESRI, Intergraph), garantindo 
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uma maior confiança por parte do investidor. Já as soluções livres e opensource apresentam ainda 

fraca penetração e consolidação no mercado das soluções (Cosme, 2012), embora, aos poucos, 

passem a ser incluídas na estratégia de desenvolvimento tecnológico de algumas empresas (Empresas 

de Software Opensource Portuguesas, 2014). 

 

1.5. Organização do trabalho 

O trabalho aqui apresentado encontra-se dividido em sete capítulos. 

No primeiro e presente capítulo, pretende-se enquadrar o âmbito em que este trabalho se encontra 

inserido, elucidando quais os objectivos que se pretendem atingir e como os concretizar, segundo uma 

metodologia adoptada. São também elucidados os benefícios técnicos e económicos que a solução 

pretende oferecer, numa perspectiva de avaliação da viabilidade do projecto.  

Ao longo do segundo capítulo é feita uma revisão do conhecimento através da abordagem de temas 

relacionados com este trabalho, nomeadamente os SI e a sua inclusão no ramo das ciências 

geográficas através dos SIG tendo sempre em consideração um ponto de vista Organizacional. São 

também contempladas revisões dos SIG no âmbito da web, os WebSIG e no âmbito das bases de 

dados. Finalmente é feita a apresentação de diversas soluções SIG implementadas em ambientes 

portuários, que de certa forma contribuíram e inspiraram o desenvolvimento da solução apresentada 

neste trabalho. 

No terceiro capítulo é feita uma apresentação da instituição para a qual este trabalho visa contribuir, a 

APL. É feito um breve enquadramento histórico da instituição e apresentada a AP responsável pela sua 

gestão, nomeadamente as suas responsabilidades e território gerido. 

No quarto capítulo são apresentados os dados fornecidos para este projecto e respectivo pré-

processamento para que a diversa informação seja normalizada e introduzida no sistema.  

No quinto capítulo é apresentada a criação da BDG para este projecto e definida a aplicação desktop 

para gestão de dados geográficos. 

No sexto capítulo, aborda-se o desenvolvimento da aplicação WebSIG APL e sua respectiva 

apresentação. 

No sétimo e último capítulo, são analisados os resultados obtidos e sugeridos possíveis 

desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo II – Revisão do conhecimento 

2.1. Os Sistemas de Informação 

A informação assume, hoje em dia, uma importância crescente e poderá ser considerada como o 

ingrediente básico do qual dependem os processos de decisão económica, política e social. Ela torna-

se fundamental a nível empresarial na descoberta e introdução de novas tecnologias, exploração de 

oportunidades de investimento e ainda na planificação de toda a actividade industrial (Braga, 2000). 

Dessa forma é frequente uma grande quantidade de dados, oriundos de diversas fontes de negócio, dar 

entrada numa Organização (Kimball e Ross, 2002). Poder-se-á afirmar que esses dados se constituem 

como matéria-prima ou até factos em bruto que representam eventos, essenciais para o normal 

funcionamento e sucesso de uma Organização, auxiliando os gestores no difícil processo de tomada de 

decisões estratégicas que sejam capazes de impulsionar e garantir o sucesso de um determinado 

negócio. Todavia, os dados em bruto só por si fogem ao âmbito da compreensão do gestor, 

necessitando em primeiro lugar de uma análise rigorosa, de forma a serem organizados e moldados, 

adquirindo significado útil, ou seja, os dados deverão ser dispostos sob a forma de informação (Laudon 

e Laudon, 2012). Este processo é efectuado recorrendo a SI. Nestes, são incluídos inputs (dados, 

instruções de execução, funções, etc.) que após processamento, geram outputs (resultados, relatórios, 

tabelas, etc.) que, por sua vez, serão enviados para o utilizador ou para outros sistemas que se possam 

alimentar da informação obtida (Laudon e Laudon, 2012) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Processo de transformação de dados em informação. Esquema baseado em Laudon e Laudon  (2012).  

Este processo envolve uma complexa combinação de componentes, que garantem, por um lado, que os 

dados são suficientes e, por outro, que do seu processamento seja obtida informação relevante ao 

negócio em questão, evitando redundâncias. Dessa forma um SI não poderá ser visto como um simples 

processo de conversão de dados em informação. Este garante também, através de determinados 

mecanismos, a gestão da mesma (Open University Malaysia, 2013). Actualmente associados às 

tecnologias de informação, os SI poderão ser definidos como uma combinação organizada de um 

conjunto de componentes inter-relacionadas (Figura 5), nomeadamente pessoas (especialistas e 

utilizadores), procedimentos (métodos de análise de dados), fontes de dados, hardware (computadores 

e dispositivos associados) e software (programas e aplicações) (Marakas e O’Brian, 2013), cujo 
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objectivo consiste em obter, processar, gerir, guardar e distribuir informação para suportar o processo 

de controlo e tomadas de decisão de uma Organização (Laudon e Laudon, 2012). 

 

Figura 5: As cinco componentes que constituem um SI (Open University Malaysia, 2013). 

Os SI tornaram-se indispensáveis em diversas áreas de negócio desde as áreas financeiras ao 

marketing, passando pela gestão de recursos humanos ou até nas diversas áreas científicas (Marakas e 

O’Brian, 2013). 

Num passado recente, testemunhou-se o aparecimento de bases de dados multidimensionais, que 

permitiram a elaboração de uma maior gama de interrogações sobre os dados, garantindo um melhor 

suporte para decisões colaborativas e dando ainda uso à web como forma de acesso e partilha de 

informação, tornando os SI transversais às próprias Organizações (Ferreira, 2013). Também a 

necessidade de associar a diversa informação mais complexa e dinâmica, com a sua respectiva 

localização, criou uma heterogeneidade, tornando os dados mais difíceis de obter, organizar e manter. 

Como consequência, surgem soluções capazes de lidar com estes dados, dando origem a BDG, 

geridas por SIG (Longley et al., 2005). 

 

2.2. Os Sistemas de Informação Geográfica 

O termo SIG surgiu na década de 60 do século XX, mais concretamente no ano de 1968 quando o 

investigador do então Departamento de Desenvolvimento Florestal e Rural do Canadá, Roger 

Tomlinson o utilizou no seu artigo intitulado “A Geographic Information System for Regional Planning” 

(ESRI, 2012b). A temática do artigo consistia na descrição do desenvolvimento de um sistema 

informático que possibilitasse o armazenamento e manipulação de dados referentes ao Inventário de 
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Dados Cadastrais do Canadá1 através de um computador (Tomlinson, 1968). A ideia desenvolvida 

neste artigo surge no ano de 1962 quando Tomlinson se convence que os computadores poderão ser 

utilizados para automatizar processos de análise de mapas, estando na origem do actual Sistema de 

Informação Geográfica do Canada e tendo ainda contribuído para a origem de diversas soluções SIG, 

nomeadamente os sistemas SyMAP, GRID ou CALFORM (McCarty, 2014). Estes sistemas, 

desenvolvidos meramente para uso académico, industrial e militar durante a segunda metade da 

década de 60 e durante a década de 70, consistiam na criação de sobreposições pesadas de mapas, 

ou seja, a cada camada seria atribuído um valor, directamente ligado à sua importância. Quanto maior 

for o valor, maior será a importância da camada (McCarty, 2014). Por outras palavras, pode-se afirmar 

que esta seria a primeira geração de mapas temáticos virtuais (Figura 6). 

 

Figura 6: Mapa impresso a partir do SyMAP em 1965 e criado por Howard Fisher. Trata-se de um mapa temático que mostra as concentrações de Crómio 
(Cr) em plantas que cresceram em locais cujos solos contém resíduos tóxicos ou perigosos (McCarty, 2014). 

Foi com a proliferação dos computadores pessoais na década de 80, que estes sistemas obtiveram 

relativo sucesso com o aparecimento das soluções comerciais, oriundas do sector privado e que vieram 

diminuir o protagonismo da indústria, comunidades científicas e militares na utilização destes sistemas, 

ditando que as visualizações e análises sobre dados geográficos seriam também do interesse do sector 

empresarial (McCarty, 2014), contribuindo ainda para o desenvolvimento das BDG (Pinto, 2009). 

Apenas já no início do século XXI, os SIG foram popularizados junto das massas com a introdução de 

sistemas como o Google Earth ou o OpenStreetMaps, mostrando então a importância que estas 

soluções poderiam oferecer também à comunidade civil para as mais diversas actividades do quotidiano. 

Cerca de 50 anos após o surgimento do termo, é indiscutível a popularidade que os SIG atingiram, 

estando hoje em dia dinamizados por toda a sociedade e em constante evolução. Mas apesar de já 

                                                           
1
 Traduzido de Canada Land Inventory (CLI) 
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contarem com praticamente meio século de história, ainda hoje não é possível encontrar um consenso 

entre os diversos autores no que respeita à sua definição. Na verdade, ao longo dos últimos anos os 

SIG têm sido alvo de inúmeras definições (DoE2 em 1987, Parker em 1988, Cowen em 1988, Burrough 

em 1989, etc. (Cosme, 2012)), constituindo um verdadeiro debate e dando espaço para a coexistência 

de diferentes pontos de vista. Na perspectiva de Longley et.al. (2005), a dificuldade em encontrar uma 

definição que seja universal e transversal a qualquer meio de utilizadores, deve-se nomeadamente ao 

facto de estes sistemas serem um fenómeno recente e como tal, uma tecnologia em desenvolvimento 

além de ser aplicável às mais distintas áreas, onde a definição de um SIG poderá depender do âmbito 

da sua utilização. Outro problema consiste no facto de definir os SIG segundo as suas características 

tecnológicas, ou segundo uma perspectiva organizacional (Longley, et al., 1991), ou posto por outras 

palavras, a percepção dos SIG apenas como equipamento e programas (hardware, software), opõe-se 

à percepção dos SIG enquanto projecto (Cosme, 2012).  

Apesar das diferenças em termos de contexto ou tecnologias, em todas as diferentes definições é 

possível encontrar traços comuns, nomeadamente destacar palavras como: 

 “sistema”: combinação de partes reunidas para concorrerem para um resultado, ou de modo a 

formarem um conjunto (Dicionário Priberam, 2014); 

 “conjunto”: resultado da união das partes de um todo (Dicionário Priberam, 2014); 

 “informação georreferenciada” ou “informação geográfica”: conjunto de dados ou valores que podem 

ser numéricos ou alfanuméricos, e cujo significado contém associações ou relações de natureza 

espacial (Catita, 2009).  

Assim, torna-se possível definir SIG como uma inter-relação de componentes, que interagindo entre si, 

irão permitir a realização de funções de gestão e manipulação de informação geográfica (Cosme, 2012). 

Estando por sua vez integrado no domínio dos SI, pode-se afirmar que é o principal objectivo dos SIG 

servir como ferramenta de apoio à decisão, contribuindo para uma melhoria significativa dos dados no 

seu contexto de variável explicativa através da introdução de um novo factor, o factor espacial. 

Nesse sentido, os SIG desempenham um papel fundamental dentro de uma organização. Empresas 

portuguesas como a EDP, IP ou os CTT possuem nas suas diversas actividades uma importante 

componente espacial. Utilizam os SIG sobretudo como sistemas de apoio à decisão espacial, 

suportando decisões de localização de novos equipamentos, alocação de recursos, gestão de 

estruturas e priorização de intervenções e investimentos (Cosme, 2012). A implementação de um SIG, 

do ponto de vista organizacional, deverá ser vista como uma decisão estratégica (Moutinho, 2010), 

necessitando de um conjunto bem definido de recursos, quer materiais ou humanos. Estes recursos são 

representados pelas componentes constituintes de um SI (Figura 6), embora aqui adaptadas ao caso 

particular da informação geográfica através da introdução de métodos de análise de dados geográficos 

e manipulação de dados com características geográficas (Longley et al., 2005). 

                                                           
2
 Department of Environment 
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 Hardware: 

As componentes principais de hardware de um SIG incluem o próprio computador ou CPU que é ligado 

a outros dispositivos de registo de informação (e.g. discos rígidos, flash drives). Ao computador podem 

ainda ser ligados alguns periféricos de entrada/saída de informação tais como a mesa digitalizadora ou 

o scanner, impressora ou plotter. Para visualização da informação, é ligado ao computador um ou mais 

monitores. Actualmente são também utilizadas redes de transferência de informação, onde a internet 

assume um papel predominante (Catita, 2009); 

 Software: 

Os softwares SIG disponibilizam funções e ferramentas necessárias para armazenar, analisar e 

visualizar informação geográfica. Pode ser constituído por um conjunto de programas ou por um único 

programa que inclua as seguintes componentes (ESRI, 1998): 

o Ferramentas de introdução e manipulação de informação geográfica; 

o SGBD; 

o Conjunto de ferramentas que permitam efectuar pesquisas, análises e visualização de dados 

geográficos; 

o Opcionalmente, uma interface gráfica do utilizador de forma a facilitar o acesso e manipulação dos 

dados e informação. 

 Pessoas:  

Também por vezes referida como Recursos Humanos, são as pessoas que fazem a gestão do sistema 

e desenvolvem planos que sejam aplicáveis a problemas do mundo real. Os utilizadores de um SIG vão 

desde os técnicos especializados que desenvolvem e mantêm o sistema, utilizadores que os manipulam 

de forma a obterem auxílio nas suas tarefas diárias (ESRI, 1998) e supervisores que deverão ser 

considerados generalistas, no sentido em que devem dominar a tecnologia computacional para além de 

muitas outras disciplinas, e ter a capacidade de comunicação e coordenação requeridas para assumir a 

realização de qualquer projecto (Catita, 2009). 

 Dados com características geográficas: 

Os dados com características geográficas correspondem a dados que além da habitual informação alfa-

numérica e metadados, contêm informação relativa a uma determinada localização geográfica. Estes 

dados são introduzidos no sistema através da técnica de digitalização. Este processo envolve a 

codificação geográfica de objectos contidos no mundo real, sejam estes materiais (e.g. edifícios) ou 

conceitos (e.g. limites administrativos). A codificação é efectuada recorrendo a diversos instrumentos de 

medição topográfica como receptores GNSS, teodolitos ou estações totais, por métodos fotogramétricos 

ou pela digitalização de informação geográfica existente no formato físico (e.g. cartas militares) (Figura 

7).  
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Figura 7: Alguns dos métodos de aquisição de informação geográfica. Receptor GNSS (esquerda), Estação Total (meio) e Laser Scanner (direita). 

Na actualidade é possível encontrar muita informação geográfica em formato digital e disponível 

livremente (e.g. http://www.geofabrik.de/). 

Do ponto de vista organizacional, os dados geográficos são de extrema importância para o negócio uma 

vez que ao entender a relação existente entre pessoas ou objectos e a sua respectiva localização, é 

possível tomar decisões rigorosas e informadas (ESRI, 2011). Num passado recente nem sempre era 

explorado o real potencial dos dados que dão entrada numa Organização, ficando parte da sua riqueza 

informativa deixada de parte (Rivest et al., 2001). Franklin (1992) foi autor de uma afirmação que de 

certa forma revolucionou a forma como se passou a olhar para os dados. Afirmara ele que “cerca de 80% 

da informação disponível nas bases de dados empresariais possui uma componente espacial”. Fazendo 

uma breve pesquisa para sustentar esta afirmação, rapidamente se encontram visões que questionam 

este ponto de vista. É o caso de autores como (Hahmann et al., 2011) ou (Ball, 2009) que indicam que 

esta afirmação constitui uma falácia uma vez que não existe uma base científica ou estudo que a 

fundamente ou rejeite empiricamente, apesar de esta ser referida inúmeras vezes em diversos artigos 

de foro académico. Refere Hahmann (2011) que esta foi uma afirmação que teve origem na América do 

Norte numa época em que se verificou um grande crescimento no mercado da geo-informação, 

constituindo-se como uma poderosa ferramenta de marketing.  

Hahmann, juntamente com outros académicos da Universidade de Dresden, produziram diversos 

artigos que visavam contribuir para o sustento dessa afirmação através de uma base científica. Num 

desses artigos, intitulado de “How much information is geospatially referenced? Networks and cognition”, 

concluiu-se que cerca de 60% da informação analisada possui de facto uma componente geográfica 

(Hahmann e Burghardt, 2013). Claro que esta percentagem poderá também depender do tipo de 

negócio ou até da entidade responsável pela informação. Entidades governamentais do mundo inteiro e 

respectivos decisores políticos, cada vez mais dão uso a ferramentas como os SIG para a conduzirem 

diversas análises (e.g. produção de cartas de risco de inundações, Census à população, produção de 

cartas de cultivo, dar resposta a catástrofes naturais tais como grandes incêndios florestais) que 
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garantem uma assistência sem precedentes na resolução de problemas complexos que possam 

envolver governos, afectar negócios ou populações e estruturas. Dessa forma, estima-se que cerca de 

80% a 90% da informação recolhida, utilizada e fornecida pelas entidades governamentais espalhadas 

pelo mundo, contêm de facto uma componente espacial (Folger, 2010). 

Outra componente igualmente importante e presente em praticamente todos os dados é a sua 

componente temporal. Todos os dados resultam de observações que são efectuadas em determinadas 

épocas e, como tal, são dinâmicos. Sem um relato de tempo de observação, o conteúdo útil da 

informação tende a ser mínimo (Rivest et al., 2001). 

Torna-se então possível dividir as características dos dados geográficos da seguinte forma: 

o Características não espaciais: são dados alfanuméricos que descrevem os atributos de um 

determinado elemento em estudo (e.g. nome, tipo de variável, número de identificação). Aqui, 

além dos atributos dos dados, podem ser incluídos os seus metadados, ou seja, a descrição 

detalhada dos dados existentes; 

o Características espaciais: Informação sobre a localização espacial do elemento, ou seja, a sua 

georeferenciação associada a propriedades geométricas e topológicas. Estes são dados 

essenciais com que os SIG trabalham. A estrutura espacial dos dados geográficos pode ser 

armazenada e representada em estrutura vectorial ou matricial (também denominada por raster): 

 Estrutura vectorial: Os dados que compõem a estrutura vectorial (Figura 8) podem ser 

classificados em três tipos de primitivas: pontos, linhas e polígonos, sendo a sua localização no 

espaço definida por um conjunto de duas ou mais coordenadas (Catita, 2009): 

 Pontos: Um ponto é caracterizado pela sua localização espacial e não tem dimensões 

físicas. Um ponto não representa a verdadeira dimensão da entidade que representa, mas 

identifica a localização espacial de uma entidade demasiado pequena para ser representada 

numa determinada escala (Catita, 2009); 

 Linhas: Uma linha é caracterizada pelo comprimento. Tem um início e um fim. Linhas podem 

representar entidades reais (estrada, linhas de água) ou entidades virtuais (limites 

administrativos e de propriedade) (Catita, 2009); 

 Polígonos: Um polígono é uma área fechada e representa uma entidade com pelo menos 

três lados com uma área e perímetro associados (Catita, 2009).  
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Figura 8: Representação urbana utilizando dados com estrutura vectorial. 

 Estrutura matricial (ou raster): Neste tipo de estrutura (Figura 9), o espaço é dividido numa 

grelha de células (ou pixéis) regular e a localização de uma determinada entidade é feita 

através de pares de linhas e colunas das células por ela ocupadas. Cada célula contém apenas 

um valor que representa o atributo desse ponto à superfície da Terra. A dimensão de uma 

célula determina a resolução geométrica de uma entidade matricial. 

 

Figura 9: Representação urbana utilizando dados com estrutura matricial, neste caso uma fotografia de satélite. (Fonte: Google Earth) 

o Características temporais: identificam o intervalo de tempo para o qual os dados são considerados, 

isto é, quando foram recolhidos e qual a sua validade. 

De forma a tirar o máximo partido das dimensões espaço-temporais dos dados para aplicação no 

processo de decisão, os SIG são os óbvios candidatos com potencial para executar tais tarefas (Rivest 

et al., 2001).  

 Métodos de Análise de Dados Geográficos:  

Diversas análises podem ser efectuadas sobre os dados geográficos, desde análises simples sobre 

dados vectoriais (e.g. Buffers, obtenção de centróides, etc.) ou matriciais (e.g. Obtenção de curvas de 

Polígonos Linhas Pontos 
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nível, medição de distâncias através de pixéis, etc.), ou operações mais complexas do domínio da 

análise estatística de dados geográficos ou simplesmente Análise Espacial de Informação Geográfica 

(AEIG). 

A AEIG consiste num conjunto de técnicas descritivas e estatísticas que permitem analisar e medir 

propriedades e relações entre objectos de carácter espacial (Druck et al., 2004), tendo em conta as 

suas propriedades topológicas, geométricas e geográficas. Este método permite compreender como se 

encontram os dados distribuídos no espaço de forma a detectar padrões, anomalias, encontrar 

respostas a questões colocadas, testar e confirmar teorias/hipóteses ou gerar novas teorias e 

generalizações (Catita, 2013).  

 

2.3. Os SIG na Web 

A World Wide Web (referida adiante apenas por web) foi responsável por mudanças profundas na 

sociedade, quer a nível pessoal, que a nível profissional. Às Organizações em particular, a Web veio 

trazer diversos benefícios, nomeadamente na troca e disseminação da informação e na abertura de um 

mercado digital (Heil S., 2014), oferecendo uma nova perspectiva no domínio dos SI (Kraak, 2004), 

através de métodos de comunicação entre utilizadores ou sistemas, utilizando uma rede interna 

(intranet) ou externa (internet) (Laudon e Laudon, 2012). 

Já no ramo das ciências geográficas, a Web veio alterar a forma como a cartografia é utilizada na 

sociedade. Através da inclusão da tecnologia SIG, em constante evolução desde a sua introdução na 

década de 60 do século XX, é dado um enorme passo com a introdução do conceito de WebSIG, 

alterando para sempre a forma como a informação espacial é adquirida, transmitida, publicada, 

partilhada e visualizada (Dragicevic, 2004), oferecendo a qualquer utilizador a capacidade de 

disponibilizar e consultar informação geográfica sem qualquer custo associado ou limitação, 

introduzindo mudanças significativas na indústria (Bacharach, 2011). 

Os WebSIG podem ser definidos como soluções que permitem o acesso e partilha de dados espaciais e 

alguma análise espacial simples, necessitando apenas de um navegador Web para que o acesso seja 

efectuado. Possuem interfaces muito intuitivas que facilitam a sua utilização e ferramentas de produção 

rápida e directa dos mapas (Cosme, 2012). É hoje em dia comum encontrar diversas soluções de 

consulta e partilha de dados geográficos via Web. No panorama nacional são exemplos o Sistema 

Nacional de Informação Geográfica (SNIG) (http://snig.igeo.pt/portal/), mantida pela Direcção Geral do 

Território (DGT) ou o Geoportal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) 

(http://geoportal.lneg.pt/). Foi contudo graças a soluções que oferecem cobertura a uma escala global 

que estes sistemas se popularizaram, nomeadamente sistemas como o Google Maps, Microsoft Bing 

Maps ou o Open Street Maps. Estas aplicações são frequentemente utilizadas por todos aqueles que 

exigem respostas rápidas a diversos problemas de ordem espacial. 

http://snig.igeo.pt/portal/
http://geoportal.lneg.pt/
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O sucesso que estas aplicações possuem no presente está de certa forma ligado à evolução das 

tecnologias de informação que lhes confere determinadas características sobretudo a sua rapidez e 

baixos custos associados à sua distribuição o que na perspectiva de grandes empresas constitui uma 

enorme vantagem, uma vez que permitem fazer chegar soluções georreferenciadas a clientes, podendo 

estes, através da mesma plataforma, introduzir determinadas correcções de uma forma rápida, quase 

em tempo real (Alesheikh et al., 2002). Além disso, dispensa um treino intensivo e extensivo por parte 

dos operadores ao lidar com a informação e nas análises que são efectuadas, não sendo ainda 

necessárias licenças ou software específico para dar uso a estes sistemas (Alesheikh et al., 2002). 

Apesar das características referidas anteriormente terem contribuído para o sucesso destas aplicações, 

o maior contributo para a sua massificação deveu-se à introdução de normas ou padrões de 

interoperabilidade, definidos por especificações para interfaces, métodos e protocolos. O sucesso ditado 

pelas normas de interoperabilidade não é exclusivo dos SIG. O sucesso da Internet, por exemplo, 

deveu-se também à utilização de normas específicas. Os engenheiros de redes usam frequentemente o 

protocolo TCP/IP para transmissão dos dados através de pacotes com um certo endereço e não é 

necessário pagar licenças para construir websites baseados em http ou html, duas normas abertas 

mantidas pela World Wide Web Consortium (W3C) (Alesheikh et al., 2002). No que diz respeito a 

normas para a representação de informação geográfica na Web, estas são definidas e mantidas pela 

organização internacional Open Geospatial Consortium (OGC) (D'Alesio et al., 2012). Esta é uma 

organização voluntária internacional que reúne padrões de consenso onde participam e colaboram 

várias organizações e instituições mundiais, e cujo objectivo consiste no encorajamento do 

desenvolvimento e implementação de padrões utilizados nos SIG. Muitas das normas definidas pela 

OGC baseiam-se num conjunto de documentos conhecido por Abstract Specification (Especificações 

Abstractas), que descrevem um modelo de dados básico para dados/objectos geográficos a serem 

representados nos sistemas (Open Geospatial Consortium, 2014). Actualmente são definidas mais de 

30 normas com perspectivas de crescimento para o futuro. Em termos de visualização e obtenção de 

dados geográficos através da web, as normas mais comuns de implementar nestes sistemas são as 

seguintes:  

 Web Map Service (WMS): esta norma tem por objectivo principal a visualização e dos dados 

vectoriais e matriciais como imagens estáticas em diversos formatos matriciais (e.g. JPG, PNG, TIFF, 

etc). A disponibilização dos dados nesta forma será particularmente útil se a intenção for 

disponibilizar informação geográfica em que o processamento dos dados seria um processo muito 

intensivo em termos computacionais. Pode ainda ser configurada para suportar dados temporais 

(Obe e Hsu, 2011); 

 Web Feature Service (WFS): esta norma tem por objectivo principal disponibilizar informação 

geográfica no formato vectorial. Para disponibilizar essa informação são geralmente utilizadas 

algumas normas XML como o GML ou KML (estas também normas mantidas pela OGC). Outra 

opção será utilizar o formato GeoJSON (Geography JavaScript Object Notation), formato este que 
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em termos de consumo de processamento é mais amigável pois o formato é nativo do javascript. A 

utilização desta norma é útil se o utilizador da aplicação necessitar de descarregar informação 

geográfica sem que para isso seja necessário percorrer o servidor várias vezes (Obe e Hsu, 2011); 

 Web Coverage Service (WCS): Esta norma tem por objectivo disponibilizar dados geográficos no 

formato matricial. A forma como esta informação é disponibilizada é semelhante ao serviço WFS 

(Obe e Hsu, 2011). 

 

2.4. Bases de Dados e Sistemas de Gestão de Bases de Dados 

Tal como já foi referido anteriormente, uma Organização necessita de dados que, através de SI, darão 

origem a informação vital para o sucesso dos seus negócios. Os dados, dos quais as Organizações se 

alimentam, são armazenados em estruturas denominadas por BD (Coronel et al., 2009). Uma Base de 

Dados Geográfica (BDG) é uma BD cuja informação nela armazenada apresenta características de 

natureza geográfica (Obe e Hsu, 2011). 

De uma forma simplista, uma BD consiste numa colecção de dados estruturados, organizados e 

armazenados de forma persistente. Uma BD não tem, necessariamente, de estar informatizada, 

podendo perfeitamente consistir em ficheiros fisicamente armazenados em arquivadores de escritório, 

organizados segundo determinadas regras (Damas, 2005). Contudo, no contexto e âmbito do projecto 

aqui apresentado, qualquer referência ao termo BD deverá ser vista no contexto de uma implementação 

informática.  

A estruturação, operação e integridade de uma BD, é definida numa construção lógica designada como 

modelo de dados (Cosme, 2012). O desenvolvimento de um modelo de dados pode ser feito segundo 

diferentes classificações, sendo que as mais utilizadas distinguem os modelos baseados em registos 

dos modelos baseados em objectos (Cosme, 2012): 

 Modelos baseados em registos: representam a realidade, baseando-se em registos. No interior deste 

grupo definem-se três submodelos: 

o Modelo Hierárquico: modelo em que os dados estão organizados em árvore, sendo que as 

entidades superiores são designadas por “pais” e as inferiores por “filhos”; 

o Modelo em rede: semelhante ao anterior, mas a relação faz-se em rede, ou seja, as entidades 

“filhos” podem apresentar ligação entre si; 

o Modelo relacional: Constituído por relações onde cada relação representa uma tabela. A 

generalidade das BD baseia-se no modelo relacional. Este modelo foi um passo em frente de tal 

modo significativo que, praticamente, eclipsou todos os outros modelos, dando origem aos 

modelos baseados em objectos (Damas, 2005). 

 Modelos baseados em objectos: Procuram representar a realidade através de objectos distintos, 

sendo estes entendidos como entidades com um conjunto de propriedades e atributos. Existem 
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actualmente diversos modelos baseados em objectos, dos quais se podem destacar o modelo 

orientado por objectos e o modelo objecto-relacional (Damas, 2005): 

o Modelo orientado por objectos: A necessidade de representar realidades complexas levou ao 

desenvolvimento de sistemas orientados para objectos. Este modelo tem por objectivo permitir 

estender o conceito de programação orientada para objectos e adicioná-lo também aos sistemas 

de armazenamento de dados. Daqui resulta uma proximidade muito maior entre as aplicações e 

os elementos que são armazenados. As BD orientadas por objectos permitem armazenar tipos 

complexos de dados ou mesmo objectos. 

o Modelo objecto-relacional: Num período recente, apareceram as BD do tipo objecto-relacional, 

tentando incluir na mesma infra-estrutura o melhor de dois mundos: relacional e orientado por 

objectos. As BD deste tipo são híbridas cujas funcionalidades são estendidas de maneira a 

suportar o armazenamento e o processamento de objectos, que passam a ser tratados como se 

fossem um tipo de dados da própria BD. 

Independentemente do modelo de dados seguido, a gestão dos dados contidos numa BD é efectuada 

através de um SGBD (Ramakrishnan e Gehrke, 2003). 

Um SGBD é um sistema que permite aos utilizadores, gestores e programadores de BD, criar, extrair, 

actualizar e gerir dados, através de interfaces entre o sistema computacional e o utilizador (Figura 10), 

garantindo que os dados são consistentes, organizados e de fácil acesso (Rouse, 2005b). Para isso, é 

necessária uma linguagem que permita ao utilizador interrogar ou operar sobre a base de dados, sendo 

a linguagem Structured Query Language (SQL) a mais amplamente utilizada (Damas, 2005).  

Alguns exemplos de SGBD incluem sistemas de grande porte, cuja utilização é vocacionada para 

empresas que apresentem grandes volumes de dados, nomeadamente Oracle Database, Microsoft 

SQL-Server ou IBM Informix. Em contraste, é também possível encontrar exemplos de SGBD 

vocacionados para o uso doméstico e de pequenas e médias empresas, nomeadamente o PostgreSQL, 

MySQL ou o Microsoft Access (Cosme, 2012). 

 

Figura 10: Esquema representativo da interecação entre Utilizadores e uma base de dados. Os utilizadores, interegem com os dados através de aplicações. 
O acesso dessas aplicações aos dados é controlado pelo SGBD. 



Desenvolvimento de um SIG para gestão portuária – O caso do Porto de Lisboa 

 

21 
 
 

2.5. O Estado da Arte - A integração dos SIG no contexto marítimo-Portuário 

A implementação de um SIG no seio da administração portuária deverá seguir o mesmo princípio 

adoptado na implementação de uma qualquer organização, uma vez que aqui são também exercidas 

actividades geradores de receitas económicas através da produção de bens e serviços ligados ao 

sector marítimo. 

Os SIG adaptados ao contexto marítimo-portuário poderão realizar um importante papel no 

desenvolvimento da compreensão das necessidades da área marítima com as operações comuns dos 

portos, permitindo dotá-los com capacidade de suportar, gerir e optimizar as áreas onde actuam, 

diminuindo o peso e a complexidade da sua gestão (Moutinho, 2010). Existem actualmente 

implementados em diversos portos, a nível global, ferramentas com as capacidades acima descritas 

que se enquadram no âmbito apresentado neste trabalho. Serão apresentadas as soluções em vigor 

nos seguintes portos: Jacksonville (EUA), Virgínia (EUA), Roterdão (Holanda), Barcelona (Espanha), 

Sines (Portugal) e Viana do Castelo (Portugal) (Figura 11).  

 

Figura 11: Enquadramento dos portos descritos. Portos norte-americanos de Virgínia e Jacksonville (esquerda) e portos Europeus de Roterdão, Barcelona, 
Sines e Viana do Castelo (direita).  

O porto de Jacksonville é um porto marítimo de serviços de comércio internacional, localizado na 

cidade de Jacksonville, estado da Florida nos Estados Unidos da América (EUA). A gestão do seus 

espaços portuários é feita pela AP do porto de Jacksonville, denominada por JAXPORT. Este porto 

possui e opera três terminais marítimos, de movimentação de contentores, carga a granel, carga 

fraccionada e carga Roll-On/Roll-Off (Ro-Ro). 

A JAXPORT reconheceu o potencial dos SIG para o apoio ao planeamento e tomadas de decisões 

estratégicas com vista a melhorar os seus serviços no que diz respeito a operações de manutenção de 

infra-estruturas e instalações portuárias, segurança e ainda facturação dos seus espaços. O serviço de 

desenvolvimento e implementação de um SIG empresarial foi adjudicado à empresa consultora 

England-Thims & Miller, Inc (ETM). O novo SIG foi pensado para integrar as práticas de negócio da 

JAXPORT e alterar alguns processos de funcionamento quotidianos, tornando-os mais eficientes 

através da eliminação de processos obsoletos, de duplicação de esforços e de redundância de dados.  



Desenvolvimento de um SIG para gestão portuária – O caso do Porto de Lisboa 

 

22 
 
 

Com objectivos e ferramentas necessárias definidas, a consultora ETM projectou um sistema de gestão 

para as instalações portuárias, o que incluiu a conversão de dados de várias centenas de desenhos 

impressos e mais de 4GB de desenhos digitais mantidos em formatos CAD. O projecto abrangeu todos 

os três terminais marítimos, bem como várias propriedades exteriores, pertencentes à JAXPORT. A 

ETM foi responsável pela criação do modelo de dados e pela concepção, desenvolvimento e 

carregamento da BDG. Para o efeito foram criadas mais de 100 classes de objectos para armazenar 

dados relativos a electricidade, segurança, ambiente, infra-estruturas, proprietários, irrigação, água 

industrial, água potável, águas resíduais, águas pluviais, vias de comunicação, transportes e cais. A 

ETM estabeleceu uma precisão GPS inferior a um metro para todos os dados recolhidos acima do solo. 

A ETM carregou os respectivos metadados de cada classe de objectos, verificando e aplicando 

métodos de garantia e controlo de qualidade (QA/QC). 

Para concretização do projecto planeado foi desenvolvido um protótipo que permitiu que a AP testar as 

funcionalidade num sistema de gestão baseado na Web e a correr sobre a sua intranet. Este protótipo 

foi posteriormente convertido num módulo SIG denominado por Marine Information Management 

System (MIMS). O módulo MIMS permite aos utilizadores de todos os departamentos o acesso às 

informações que não estavam disponíveis antes da sua implementação, mediante autorização de 

entrada no sistema.  

A implementação de um SIG permitiu à JAXPORT uma maior gestão dos seus activos e na sua 

capacidade de realização de consultas complexas das informações para atender os objectivos do 

projecto e aplicações de mapeamento. Permitiu ainda receber um retorno imediato sobre o investimento 

realizado, quando se  descobriu que ainda se estavam a pagar milhares de dólares em impostos sobre 

propriedades que já não existiam. Este problema foi detectado graças ao desenvolvimento de um 

modelo de dados intra-departamental associado ao SIG. O sistema permite um processo de negócios 

bem sucedido a longo prazo (Wright e Yoon, 2007). 

 

O porto de Virgínia é uma estrutura portuária de grandes dimensões, gerido pela Administração do 

Porto da Virginia (APV) e localizado no estado da Virginia nos EUA. É composta por sete instalações 

localizadas ao longo dos estuários dos rios Elizabeth e James, e nas zonas ribeirinhas das cidades de 

Newport News, Norfolk e Portsmouth.  

O SIG implementado no seio desta AP, nasceu da necessidade, identificada pela APV, em melhorar a 

gestão de dados georreferenciados, críticos aos três principais negócios do seu departamento de 

engenharia:  

 Planeamento, concepção e contrução de novas infra-estruturas;  

 Manutenção e reparação de instalações;  

 Cumprimento dos regulamentos ambientais portuários. 

O primeiro passo para a concepção e implementação do sistema, consistiu numa vistoria às diversas 

instalações e infra-estruturas portuárias na área de jurisdição da APV, cuja finalidade seria avaliar o seu 
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estado de conservação. Aproveitando esta tarefa, houve ainda espaço para a recolha de dados de 

referência relativamente às suas características físicas, criando dessa forma um invetário 

promenorizado. Este processo foi fundamental para permitir à AP desenvolver um programa de 

manutenção e reparação das suas instalações e infra-estruturas, tornando-se um grande benifício para 

a tomada de decisões na definição de prioridades para aplicação dos seus fundos monetários. Foram 

ainda recolhidos dados detalhados a respeito das condições físicas das estruturas mantidas em cais, 

pavimentos, locais de acostagem e instalações locais, utilizando-se para o efeito, uma pesquisa 

exaustiva de documentos de todos os estudos anteriores e de levantamentos em campo. Os dados 

resultantes foram catalogados e georrefernciados, tendo sido finalmente introduzidos numa BDG. 

A estrutura do SIG desenvolvido para a APV foi criada a partir de uma visão bem definida do objectivo 

final pretendido. A APV enfatizou uma abordagem gradual, proporcionando uma série de capacidades 

que foram tidas em conta de uma forma sequencial. A implementação decorreu durante vários anos 

com recurso ao financiamento de várias categorias, permitindo assim que o sistema projectado 

passasse para a realidade. Em cada etapa foi realizada uma análise custo-benifício e demonstrado um 

retorno positivo sobre os fundos investidos antes de se prosseguir o seu desenvolvimento (Wright e 

Yoon, 2007). 

 

O porto de Roterdão encontra-se localizado na cidade de Roterdão, Holanda, e estende-se cerca de 

42 km para o interior do país ao longo do rio Mass. Configura-se como um dos portos mais importantes 

a nível mundial, sendo o porto com mais movimentação no panorama Europeu, constituindo a principal 

porta de entrada para o abastecimento de mais de 500 milhões de consumidores. O espaço portuário é 

gerido pela Administração do Porto de Roterdão (APR). 

Ao longo de vários anos, a APR tem sido apoiada por sistemas informáticos que oferecem suporte aos 

serviços que presta junto dos seus clientes, incluindo um SIG, embora bastante antigo e limitado, 

baseado em tecnologia obsoleta. Sendo um porto de classe mundial, é exigida da APR constantes 

operações de crescimento e expansão de forma a dar resposta ao próprio crescimento do mercado. 

Desse modo os serviços por si prestados tornaram-se mais complexos, contribuindo para o a 

necessidade em tornar os próprios processos internos mais rápidos e eficientes, exigindo igualmente 

soluções de desenvolvimento tecnológico. 

Já com alguma experiência na área dos SIG e tendo a percepção das capacidades de gestão que um 

SIG baseado em tecnologia moderna poderia oferecer, a APR abraçou a idéia de integrar nos seus 

serviços uma plataforma geoespacial completa, com vista a gerir todos os negócios do porto. Para 

garantir o cumprimento das metas fiscais definidas, consequentes de expansões recentes, a APR 

identificou a necessidade de obter uma plataforma que permita atingir os seguintes objectivos:  

 Integrar todos os seus sistemas informáticos (e.g. SAP, AutoCAD, Microsoft Office); 

 Desenvolver fluxos de trabalho; 

 Desenvolver um modelo de dados empresarial e acessivel a todos os departamentos;  
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 Desenvolver uma BDG que inclua os activos portuários, limites legais, áreas de domínio portuário 

sob licenças ou concessões, serviços públicos, transporte, dados batimétricos, dados de dragagens, 

imagens raster de coberturas e dados lidar.  

A primeira fase da implementação levou cinco meses para ser concluída dando origem à aplicação 

PortMaps. Mesmo numa fase inicial, o PortMaps superou facilmente o velho SIG utilizado pela APR. 

Através desta aplicação é agora permitido aos funcionários portuários, independentemente do 

departamento em que se encontrem, aceder, solicitar, actualizar e partilhar instantaneamente 

informações referentes aos diferentes negócios portuários, seja através de computadores pessoais ou 

através de dispositivos móveis. 

O SIG desempenha um papel central nos processos de gestão ambiental, de segurança e de 

organização (e.g. controlo de tráfego marítimo), ordenamento do território, desenvolvimento portuário, e 

resposta a incidentes. Por exemplo, um empregado pode clicar ou tocar no mapa principal do PortMaps 

para ver um contrato armazenado no sistema SAP que pertence à parte de um cais. Veículos e outros 

bens podem ser monitorados e os seus registos visualizados. A ligação mapa / documento simplifica o 

trabalho pessoal, eliminando a saltos de aplicação para aplicação, que caracterizou o sistema de 

informação de idade. 

A APR considerou o PortMaps uma abordagem inovadora para gestão portuária. As próximas duas 

fases de implementação previstas irão permitir integrar a plataforma com os sistemas para a análise de 

degradação estrutural e avaliação de risco nos seus negócios. (ESRI, 2014) 

 

O porto de Barcelona situa-se na cidade de Barcelona, localizada na região espanhola da Catalunha e 

configura-se como uma importante porta de entrada de mercadorias vindas do Mar Mediterrânico para a 

Europa. Este porto é gerido pela Autoridade Portuária de Barcelona (APB).  

Com o principal objectivo de prestar um melhor serviço aos seus clientes, foi adjudicada à empresa 

consultura de tecnologia espanhola Nexus Geographics a criação de um sistema de informação que 

permitisse partilhar informação geográfica com os seus técnicos, empresas clientes, Administração 

Pública e público em geral, e ainda relaciona-la com dados críticos ao seu negócio.  

Durante várias décadas assistiu-se na APB a um acomular de informação geográfica, com um enorme 

valor patrimonial, estratégico e operacional. Por um lado, dados antigos, armazenados em arquivo, 

permitem consultar a evolução do porto ao longo da sua história. Por outro, os projectos recentemente 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, permitem ainda fazer uma previsão para o futuro da AP.  

Assim, foi desenvolvido o Geoportal de Dados Portuários do Porto de Barcelona, apelidado de GISWEB. 

Este portal consiste numa aplicação desenvolvida na web para aceder a informação geográfica com 

uma forte orientação espaço-temporal e que permite: 

 Consultar cartografía, fotografia aérea e fotografia de satélite em diferentes épocas.  
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 Comparar momentos da história, que podem ajudar a compreender, por exemplo, as expansões 

portuárias ou estado dos seus projectos de obra; 

 Consultar as diferentes redes de serviço, concessões e ocupações, câmaras de vigilância, toponímia 

e limites administrativos, bem como como limites da jurisdição portuária.  

A nível tecnológico, o GISWEB está construído sobre uma infra-estrutura de dados espacial (IDE) 

baseada nas normas OGC. Os serviços utilizados são principalmente de visualização através da norma 

WMS, e de descarregamento de dados do servidor através da norma WFS. A nível funcional o sistema 

permite buscas por geolocalização, imprimir informações de resultados de uma consulta à BDG ou 

aceder à informação alfanumérica dos elementos. 

A IDE do porto foi desenvolvida recorrendo principalmente a componentes livres e opensource, o que 

significou para a APB, livrar-se de custos anuais no mantimento da aplicação. 

O sistema ofereçe diferentes níveis de acesso à informação para cada tipo de utilizador. Por um lado, 

existem dados públicos que podem ser consultados sem necessidade de ser um utilizador registado. 

Por outro lado, na informação de acesso restrito, o sistema pertmite distinguir se qualquer técnico 

portuário pode aceder à informação ou se essa informação pode apenas ser acedida por alguns 

departamentos em concreto (Rodellaset al., 2013). 

 

A AP de Sines, decidiu implementar um SIG com vista a uma gestão e planeamento mais eficaz e 

eficiente das operações portuárias. O sistema, implementado em 2011 pela EGStrategy com a 

colaboração da Indra na integração com a JUP, é denominado de Sistema de Identificação e 

Informação Geográfica (SIIG). O sistema é suportado em tecnologia ESRI e engloba uma camada de 

dados (ArcSDE sobre Oracle), uma camada lógica aplicacional (ArcGIS Desktop/Server e lógica de 

negócio) e uma camada de apresentação (Web – ArcGIS API for Flex).  

O SIIG configura-se como um sistema de suporte à decisão baseado em informação geográfica e de 

negócio, cobrindo toda a sua infra-estrutura interna e externa. O SIIG visa a gestão e planeamento das 

operações portuárias em contexto SIG, suportando a produção e gestão normalizada de informação 

portuária, bem como a integração das regras e processos de negócio de forma transversal, tendo como 

objectivos principais: 

 O aumento dos níveis de eficiência da gestão e supervisão portuária; 

 Aumento dos níveis de segurança e operacionalidade do porto; 

 Suportar as operações diárias (planeamento de operações portuárias, gestão do domínio e 

concessões, segurança, ambiente, cadastro e ordenamento portuário, entre outros) com informação 

georreferenciada; 

 Integrar com os sistemas existentes e agir como uma plataforma integradora, facilitando a consulta e 

o acesso à informação de forma transversal; 

 Aumentar a eficácia dos processos existentes; 
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 Aumentar a competitividade do Porto. 

O SIIG é suportado por uma aplicação desktop que responde aos processos de actualização e 

validação de informação e análises adhoc, e por um portal web, composto por sete módulos, que 

suportam as áreas funcionais como o Ordenamento e Cadastro, Concessões e Áreas Dominiais, 

Estatística, Planeamento e Operações Portuárias, Segurança e Ambiente. 

A aplicação desktop permite a criação de mapas, estudos e análises espaciais, apoiando diariamente as 

diferentes áreas funcionais do porto. A outra vertente, a utilização web, permite, através de um portal 

web, o acesso em qualquer parte do porto à informação organizada disponível, utilizando o perfil de 

cada utilizador e o módulo funcional adequado. 

A utilização da aplicação desktop pelos técnicos de SIG, tem permitido a preparação da informação a 

disponibilizar no portal web, a elaboração de mapas diversos, efectuar análises de evolução e 

desenvolvimento de expansão do porto, estudos de dragagem, estudo e modelação de exploração de 

recursos pétreos da pedreira do porto, estudos de percurso para novos investimentos e estudos de 

novas rotas marítimas. 

Esta solução permitiu uma resposta mais eficiente às diversas tarefas portuárias através da 

concentração e organização da informação existente, que se encontrava dispersa, estando agora 

normalizada e imediatamente disponível aos utilizadores (ESRI, 2012a). 

 

A AP de Viana do Castelo conta com um SIG produzido pela Triede TI, denominado por Sistema de 

Gestão Ambiental e Portuária (SiGAP). Este é um SIG que pretende ser genérico e adaptável a todas 

as realidades e necessidades portuárias. Este sistema permite a integração de um vasto conjunto de 

dados e informação (alfanumérica e geográfica). Esta solução permite organizar e disponibilizar 

informação necessária à tomada de decisões pela AP, incluindo um conjunto de módulos que responde 

às necessidades de gestão dos diversos processos de negócio. O SiGAP constitui uma plataforma de 

gestão onde outras tecnologias podem ser integradas, nomeadamente no que se refere a tecnologias 

de aquisição automática de dados de posicionamento de navios, redes de monitorização e sistemas de 

informação geográfica. No âmbito do desenvolvimento e aplicação do SiGAP, poderão ainda ser 

implementadas funcionalidades à medida de cada utilizador. 

Globalmente, o SiGAP permite:  

 Auxiliar a gestão territorial e das infra-estruturas portuárias, nomeadamente: cadastro de propriedade, 

obras marítimas e portuárias, instalações, equipamentos, redes técnicas e acessibilidades;  

 Regular e acompanhar os processos de gestão dominial;  

 Planear e acompanhar operações de dragagem;  

 Controlar e planear o tráfego portuário;  

 Definir procedimentos de prevenção e segurança;  

 Caracterizar a ecologia da zona de jurisdição;  
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 Acompanhar acções e impactes sobre o meio ambiente;  

 Adquirir dados externos.  

Além destas funcionalidades, é ainda possível registar um vasto conjunto de informação de carácter e 

uso transversal em todo o sistema, como são exemplos os ortofotomapas, levantamentos (hidrográficos 

e topográficos), ou amostras de sedimentologia (Triede-TI, 2005).  
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Capítulo III – O porto de Lisboa 

 

No decorrer do processo de concepção de um projecto para uma determinada instituição, além da 

apresentação dos objectivos que se pretendem concretizar e dos benefícios que poderão advir da sua 

implementação, deve-se sobretudo conhecer a instituição para a qual se pretende dar o contributo. 

Dessa forma será possível realizar um projecto que vá ao encontro dos princípios organizacionais da 

instituição, transmitindo também maior confiança e segurança na altura de fazer um investimento, 

mostrando que se teve em consideração o legado institucional. 

Assim, este capítulo, embora de um teor menos académico, tem por objectivo dar a conhecer um pouco 

da história do porto de Lisboa e a sua AP, nomeadamente no que às suas responsabilidades e território 

gerido diz respeito. 

 

3.1. Enquadramento histórico do porto de Lisboa 

3.1.1. Origens 

Lisboa é uma cidade geograficamente contemplada com um porto natural garantido pelo estuário do rio 

Tejo, apresentando condições para a instalação de estruturas portuárias, permitidas ao longo dos 

séculos por aterros, sobretudo a partir do séc. XIX. Tais obras viabilizaram ainda a criação de avenidas, 

linhas de caminho-de-ferro, urbanizações e outros equipamentos (Dellinger, 2010).  

 

Figura 12: Ilustração panorâmica da cidade de Lisboa (Oliveira, 2014). 

Foi a partir do final do séc. XIX que o porto de Lisboa começou a adquirir os contornos hoje conhecidos, 

mais concretamente no decorrer do ano de 1887 com a publicação da Carta Lei de 30 de Outubro, onde 

se pode ler: 

“É o governo auctorisado a adjudicar em hasta publica, precedendo concurso de noventa dias, a 

construção das obras do novo porto de Lisboa, concernentes á primeira secção do plano geral proposto 

pela comissão nomeada de 16 de Março de 1883, compreendendo caes marginaes, pontes girantes, 

docas de abrigo, de carga, descarga e reparação, machinismos e guindastes hydraulicos, caes  

fluctuantes e vias férreas para serviço do mesmo porto […].” 
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Até então, Lisboa dispunha de infra-estruturas portuárias precárias, nomeadamente algumas pontes-

cais, muito temidas pelos comandantes das embarcações e uma ponte-cais mais sólida para serviço 

dos navios de guerra do arsenal da Marinha Portuguesa. O porto de Lisboa era, à época, considerado 

um “rés-de-praia” (Dellinger, 2010). 

 

Figura 13: Ilustração representativa da assinatura do auto que autorizou o início das obras do porto e Lisboa (Virtual Memories, 2011). 

A construção do moderno porto de Lisboa passou por inúmeros projectos, os primeiros ainda 

desenvolvidos pelo Marquês de Pombal, fazendo parte de um maior projecto da renovação de Lisboa 

pós-terramoto de 1775, tendo em vista, sobretudo, o comércio (Dellinger, 2010). Apenas em 1884, foi 

aprovado por maioria parlamentar um projecto que incluía (Dellinger, 2010): 

 Molhos de acostagem com boas profundidades; 

 Planos inclinados; 

 Docas-secas; 

 Docas marítimas: 

o Doca do Bom Sucesso, destinada a embarcações de quarentena; 

o Docas de Belém, Santo Amaro, Terreiro do Trigo e Alfândega, destinadas a embarcações 

costeiras e fluviais; 

o Doca de Alcântara, mais funda, destinada a navios de maior porte. 

Com estas obras, Lisboa tornar-se-ia uma verdadeira cidade oceânica, deixando de apresentar 

condições precárias de atracagem, carga, descarga, construção e reparação de navios (Dellinger, 2010). 

3.1.2. Os anos de ouro 

Foi durante o séc. XX que o porto de Lisboa mais contribuiu para o desenvolvimento da cidade, 

garantindo emprego à sua população, oferecendo habitação aos seus associados e fazendo crescer à 

sua volta negócios que viviam indirectamente ligados às actividades portuárias (e.g. quiosques, 
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vendedores de comida, motoristas) (Pavão, 2013). Nessa altura, muito antes da introdução dos 

contentores, a estiva era o principal ganha-pão de muitas famílias lisboetas e a zona ribeirinha 

constituía uma zona económica de uma importância considerável. 

 

Figura 14: Aparato vivido nas docas nos anos de ouro do porto de Lisboa (Andrade, 2013). 

A descarga de materiais em granel como cereais, carvão, cortiça ou gado vivo, requeriam muitos braços, 

numa altura em que o recurso a máquinas era ainda muito escasso. Nas palavras de Pavão (2013), era 

possível vislumbrar “um formigueiro humano de transportadores, fiscais, estivadores, trolhas, operários 

das obras ou varinas, que preenchiam as docas, cais e armazéns.”. Nesta época, Lisboa era já 

considerada uma grande capital portuária que transbordava de actividade, pautada pelas exportações e 

importações por via marítima (Dellinger, 2010). 

 

3.1.3. Perspectivas para o futuro 

Ainda hoje é possível vislumbrar algumas das estruturas portuárias construídas originalmente com as 

obras iniciadas em 1887, nomeadamente as suas muralhas entre outras, que têm sido alvo de 

restauração e manutenção ao longo do tempo. Além dessas estruturas, verificam-se algumas 

construções mais modernas, fundadas já na segunda metade do séc. XX e outras mais recentes (e.g. 

terminal de cruzeiros de Lisboa). Estes exemplos são ilustrativos da dinâmica existente de forma a 

modernizar, ao longo do tempo, as diversas estruturas portuárias existentes. 

Actualmente, o porto de Lisboa deverá ser visto como um porto que dá resposta às necessidades do 

desenvolvimento da região metropolitana emergente e que se integra também nos seus processos de 

mudança, sem desta forma perder a identidade e capacidade competitiva nos sistemas portuários 

nacional, ibérico e europeu (Administração do Porto de Lisboa, 2007), apostando em negócios que 

visem o equilibrio do valor do porto através de actividades que contribuam para o desenvolvimento 
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económico, social e ambiental (d'Almeida, 2006), tornando o porto não apenas num ponto de passagem 

de mercadoria, mas também promovê-lo como um símbolo da cidade e região onde se insere 

(Administração do Porto de Lisboa, 2007). 

 

3.2. A autoridade portuária do porto de Lisboa 

3.2.1.  Administração do Porto de Lisboa 

A AP do porto de Lisboa é a entidade governamental, na forma de empresa pública (EP), que tem a 

responsabilidade de gerir todo o território do estuário do rio Tejo sob jurisdição portuária. Esta entidade, 

actualmente denominada por APL, é uma Sociedade Anónima (SA) de capitais exclusivamente públicos 

e a sua origem remonta ao ano de 1907 com a publicação da Carta Lei de 11 de Março, com base na 

qual o Governo de Portugal autorizado a explorar por conta própria o porto de Lisboa. A entidade 

governamental era à época denominada de Exploração do Porto de Lisboa (EPL), passando mais tarde 

a denominar-se de Administração Geral do Porto de Lisboa (AGPL). À época a gestão era efectuada 

através de um modelo de gestão totalmente público (Porto Público ou Service Port). Neste modelo é a 

AP que tem a responsabilidade de prestar a totalidade dos serviços portuários aos seus clientes 

(Banque Mondiale, 1996). Com a adesão de Portugal à CEE (actual UE) em 1986, o sistema portuário 

Português sofre uma profunda reestruturação. Com a publicação do Decreto-Lei 324/94, são 

estabelecidas as bases gerais da concessão à iniciativa privada de cais, terminais, equipamentos e 

espaços portuários, fazendo assim a transição de modelo de gestão totalmente público para um modelo 

de gestão público e com capitais privados (Porto de Senhorio ou Landlord Port), onde certos serviços 

são prestados por entidades privadas (e.g. estiva) (Banque Mondiale, 1996) através de concessões. 

Apenas em 1998, em plena viragem do século com a publicação do Decreto-Lei 336/98, passa a AGPL 

a ser denominada por APL, possibilitando dessa forma uma gestão mais dinâmica e flexibilizada com 

um maior nível de autonomia e conjugando actividades de prestação de serviços de natureza 

empresarial com o seu estatuto de AP (Decreto-Lei 336/98, artigo 3º). São atribuídas às AP a 

competência integrada em matéria de segurança marítima e portuária nas áreas de jurisdição, definindo 

as condições de segurança de funcionamento do porto em todas as suas vertentes, tendo em atenção a 

necessidade de garantir de forma adequada a sua exploração comercial (Decreto-Lei nº. 46/2002, artigo 

5º, nº.1). Desta forma, a APL deverá prestar um serviço multifuncional, de acordo com as melhores 

práticas de segurança marítima e patrimonial. 
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3.2.2.  A área de jurisdição da APL 

Aquando da sua construção, o porto de Lisboa era definido pela margem do rio Tejo compreendida 

entre Santa Apolónia e Belém (Carta Lei de 11 de Março de 1907). Esta foi sendo alterada durante todo 

o séc. XX (Figura 15) e é actualmente definida pelo artigo 7º do Decreto-Lei 336/98 de 3 de Novembro, 

abrangendo as zonas flúvio-marítima e terrestre, definidas pelos seguintes limites: 

 Zona flúvio-marítima: constituída por uma superfície de cerca de 32000 ha tendo como limite, a 

jusante, o alinhamento das Torres de S. Julião e Bugio. A montante é limitada pela ponte de Vila 

Franca de Xira; 

 Zona terrestre: estende-se por 113 km ribeirinhos, abrangendo onze Concelhos: Oeiras, Lisboa, 

Loures, Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada. 

 

Figura 15: Evolução da área de jurisdição do porto de Lisboa. 

Apesar de a área de jurisdição ser definida pelo Decreto-Lei atrás referido, a sua real delimitação terá 

de ser caracterizada através de um parecer jurídico cujo objectivo consiste na legalização dos limites 

que a definem. Para a sua elaboração foram tidos em conta os instrumentos formais de definição da 

jurisdição do porto, nomeadamente diplomas orgânicos da APL e o Parecer da Comissão nomeada pela 

Portaria de 17 de Julho de 1945. Existe um Parecer Jurídico por cada Concelho abrangido pela área de 

jurisdição portuária, de forma a poder acompanhar situações distintas que possam surgir. Desse modo, 

a jurisdição pode ser definida como (Parecer Jurídico de Jurisdição portuária da APL): 

 Jurisdição plena: correspondente ao estuário do rio Tejo e de um modo geral às respectivas margens, 

onde as atribuições e competências legais da APL se exercem em plenitude; 

 Jurisdição restrita: correspondente aos esteiros e canais navegáveis, afluentes ao estuário bem 

como as margens daqueles cursos de água tomando como razão de ser os interesses da navegação; 

 Jurisdição atípica: jurisdição que embora não emergente dos mecanismos acima referidos 

corresponde a áreas dominiais que se encontram delimitadas ou como tal são havidas, onde a APL, 

por múltiplas razões e caso a caso explicitadas, exerce efectiva jurisdição. 
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Além das áreas de jurisdição da APL, encontram-se outros tipos de jurisdição, como por exemplo, 

jurisdição militar. Embora estas jurisdições estejam definidas dentro da área de jurisdição da APL, 

nesses locais a Administração não exerce qualquer influência, embora se por algum motivo forem 

extintas, a área reverterá para a APL. 
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Capítulo IV – Dados do projecto 

 

Ao longo do presente capítulo será feita uma descrição dos dados utilizados para este projecto e a 

categoria na qual se inserem. Serão descritos os processos de tratamento e transformação que foi 

necessário executar aos dados de forma a que possam ser incluídos no sistema de informação. 

 

4.1. Categorização dos dados fornecidos para o projecto 

Para a concepção deste projecto foram disponibilizados diversos dados pela APL que, após análise e 

pré-processamento, serão introduzidos na BDG. De forma a facilitar a compreensão dos dados base, 

estes foram divididos em quatro categorias: 

 Dados vectoriais: incluem sobretudo ficheiros de dados oriundos de sistemas CAD que contêm 

informação gráfica e georreferenciada no sistema de coordenadas PT-TM06/ERTS89. Estes ficheiros 

são mantidos no formato drawing (DWG), proprietário da Autodesk e incluem entidades constituídas 

por pontos, linhas e polígonos que representam a seguinte informação: 

o Cartografia base da APL; 

o Áreas de jurisdição portuária e domínios públicos; 

o Áreas de uso portuário; 

o Áreas de imobilizado e terraplenos. 

De forma a garantir a interoperabilidade destes dados entre sistemas, todos os ficheiros em DWG 

foram convertidos para o formato Drawing Exchange Format (DXF) em ambiente CAD. 

Além destes dados, foram também obtidos os limites administrativos, provenientes da Carta 

Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versões 2012.1 e 2013.0 no formato shapefile (SHP). Os 

limites administrativos são representados por polígonos georreferenciados no sistema de 

coordenadas PT-TM06/ETRS89 e são disponibilizados gratuitamente pela Direcção Geral do 

Território (DGT). 

 Dados matriciais: constituídos por imagens no formato Tagged Imaged File Format (TIFF). Foram 

disponibilizadas para este projecto as seguintes imagens: 

o Quatro ortofotos produzidas pela DGT para a APL, duas de 2010 e outras duas de 2012;  

o Quatro cartas produzidas pela Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos Lda. (SPLAL) 

datadas de 1938 e digitalizadas em 2013 na APL;  

o Duas fotografias aéreas obtidas pela SPLAL, também elas datadas de 1938 e digitalizadas em 

2013 na APL.  

À excepção das fotografias aéreas, os restantes dados matriciais encontram-se georreferenciados no 

sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89. A georreferenciação é garantida através de um ficheiro 

externo denominado por world file (TFW). Este é um simples ficheiro de texto, introduzido pela ESRI, 
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que é interpretado por qualquer sistema capaz de lidar com informação geográfica matricial. Todos 

os dados base matriciais que contenham este ficheiro de georreferenciação, foram convertidos para 

o formato GeoTiff. Este é um formato de ficheiro equivalente ao TIFF mas que contem os metadados 

(projecções do mapa, datum, sistema de coordenadas, elipsóide de referência, etc.) embutidos no 

próprio ficheiro, não havendo necessidade de um ficheiro externo.  

 Dados alfanuméricos: contêm informação relevante que pode ser associada aos objectos geográficos, 

como por exemplo informação financeira com respeito às licenças/contratos em determinadas áreas 

ou os números de imobilizado que podem ser associados a determinado edifício, área ou infra-

estrutura portuária. Estes dados são mantidos no formato folha de cálculo do Microsoft Excel (XLS) e 

incluem: 

o Tabela de números de centros de contabilidade analítica;  

o Tabela com números de imobilizado; 

o Tabela com dados de Gestão Patrimonial Imobiliária, proveniente do sistema SAP 

A tabela com dados de Gestão Patrimonial Imobiliária foi gerada pelo sistema SAP e constitui-se 

como um ficheiro de integração. Isto significa que deverá o sistema SAP ser capaz de gerar um 

ficheiro de forma automática num determinado período de tempo, alimentando dessa forma a BDG 

do SIG. Assim, foi disponibilizada esta tabela, que servirá de teste, para simular a alimentação do 

SIG através de uma BD externa. 

 Dados de documentação: são documentos que estão associados a uma determinada entidade 

geográfica cujo propósito consiste em possibilitar a consulta da sua documentação: 

o Documentos de licenças/concessões; 

o Plantas de áreas sob licença/concessão; 

o Plantas de edifícios (por piso).  

Estes dados encontram-se em vários formatos. As plantas de áreas e a cartografia de projectos 

encontram-se no formato DWG, mas não estão georreferenciados. As plantas de edifícios estão no 

formato matricial Joint Photographic Experts Group (JPG). A restante documentação encontra-se no 

formato Portable Document File (PDF). 

Os dados de documentação foram todos convertidos para PDF, à excepção daqueles que já se 

encontravam nesse formato. A conversão da documentação mantida em DWG foi executada em 

ambiente CAD, fazendo a exportação do modelo para o formato desejado. A documentação mantida 

em JPG foi importada para um documento de texto e posteriormente executou-se a sua exportação 

para o formato PDF (Figura 16). 
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Figura 16: Esquema de conversão dos dados de documentação. 

 

4.2. Pré-processamento dos dados 

Nesta fase, procedeu-se a uma série de operações de conversão e transformação dos dados base 

(Figura 17), para que estes possam ser normalizados e incluídos na BDG. 

 

Figura 17: Esquema representativo do processo que é efectuado desde os dados base, até ao seu armazenamento na base de dados e acesso pela 
aplicação. 

Dividiu-se este processo em duas fases. A primeira fase, que será apresentada em seguida, 

corresponde a uma série de conversões e processamento dos dados base, que irão culminar no seu 

armazenamento em pastas geridas pelo sistema operativo. Este será o ponto inicial da segunda fase, 

que será apresentada no capítulo 5, que corresponderá à passagem dos dados em sistema para a BDG.  

Em seguida serão descritas uma série de acções de pré-processamento dos dados. Todas essas 

acções são realizadas recorrendo às capacidades da aplicação desktop QGIS a menos que seja 

indicada alguma informação em contrário. 

Aproveitando o facto de estes dados estarem a ser tratados em ambiente QGIS, paralelamente a este 

processo procedeu-se à estilização das diferentes camadas, isto é, criou-se simbologia específica para 

cada camada. Esta estilização além de cores, tipos de contornos, preenchimento de polígonos, etc. 

permite ainda definir regras de visualização, nomeadamente definir a partir de que escala deverá ser 
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visualizada uma certa camada. Este processo contribuirá para uma visualização dinâmica e mais 

apelativa da informação. Esta simbologia deverá ser guardada em sistema no formato SLD de forma a 

ser incluída mais tarde no sistema através da aplicação Geoserver. 

 

4.2.1. Pré-processamento de dados base vectoriais 

4.2.1.1. Limites Administrativos 

Os limites administrativos foram obtidos através da CAOP. Este é um produto que regista o estado da 

definição e demarcação das circunscrições administrativas do país, definidas pela Assembleia da 

República (DGT, 2014). São contempladas 4415 freguesias na versão 2012.1 e 3223 freguesias na 

versão 2013.0 (Figura 18). À parte das Freguesias, a restante informação (Distritos e Concelhos) é igual 

em ambas as versões. 

 

 

Figura 18: Representação da CAOP 2013.0 

Para a concepção do presente projecto, a utilização da informação integral da CAOP seria 

desnecessária e, como tal, limitar-se-á esta informação aos Concelhos abrangidos pela jurisdição da 

APL (Figura 19). 
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Figura 19: Representação dos Concelhos provenientes da CAOP, com sobreposição da área abrangida pelo projecto piloto (a preto) e área de jurisdição 
portuária (a vermelho). 

São assim contemplados onze Concelhos, contidos em três Distritos e que contêm um total de 137 

Freguesias na versão 2012.1 e 73 na versão 2013.0. De notar que apesar da maior parte das 

Freguesias não estarem contidas na área de jurisdição da APL, estas foram mantidas de forma a não 

destruir os polígonos representantes de cada Concelho abrangido. 

Os atributos presentes em cada versão foram editados de forma a eliminar informação redundante. A 

informação foi dividida em três entidades (Distritos, Concelhos e Freguesias), mantendo ligação entre si 

através de um campo na tabela de atributos. Foram ainda adicionados: um atributo com a versão da 

CAOP correspondente de forma a identificar a que versão pertence determinado limite administrativo; 

dois atributos temporais “Inicio” e “Fim” que indicam a validade de cada limite administrativo, ou seja, 

quando entrou em vigor e quando deixou de ser considerado. Os atributos destes ficheiros SHP podem 

ser consultados na Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3. 

 

Tabela 1: Atributos da SHP Distritos. 

Atributo Descrição Exemplo 

Distrito Nome do Distrito da entidade geográfica Distrito Lisboa 

CAOP Versão da CAOP 2012.1 

Inicio Início da validade da delimitação do distrito 2012-01-01 

Fim Fim da validade da delimitação do distrito 2012-12-31 
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Tabela 2: Atributos da SHP Concelhos. 

Atributo Descrição Exemplo 

Distrito Nome do Distrito onde a entidade geográfica Concelho se insere. Lisboa 

Concelho Nome do Concelho da entidade geográfica. Lisboa 

CAOP Versão da CAOP 2012.1 

Inicio Início da validade da delimitação do concelho 2012-01-01 

Fim Fim da validade da delimitação do concelho 2012-12-31 

 

Tabela 3: Atributos da SHP Freguesias. 

Atributo Descrição Exemplo 

Concelho Nome do Concelho onde a entidade geográfica Freguesia se insere. Lisboa 

Freguesia Nome da Freguesia da entidade geográfica. Alcântara 

CAOP Versão da CAOP 2012.1 

Inicio Início da validade da delimitação da freguesia 2012-01-01 

Fim Fim da validade da delimitação da freguesia 2012-12-31 

 

Cada uma destas tabelas contém os atributos e polígonos representativos de ambas as versões da 

CAOP. 

 

4.2.1.2. Limites legais 

Os limites legais são entidades geográficas que são delineadas de acordo com os documentos legais 

que os definem (e.g. Decretos-Lei). Destes limites fazem parte os limites das jurisdições (portuárias e 

outras) e limites do domínio público (marítimo e outros) (Figura 20).  

 

Figura 20: Representação das Jurisdições (esquerda) e dos Domínios (direita) 

Ambos os ficheiros, mantidos em DXF, foram convertidos para o formato SHP, necessitando antes de 

um tratamento no que aos seus atributos diz respeito:  
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 Jurisdição: 

A tabela originária do DXF contém diversos atributos redundantes que definem como deverá ser 

descrita determinada entidade num sistema CAD. De todos os atributos presentes nessa tabela, apenas 

um será importante, o nome da camada CAD onde os objectos geográficos se encontram e será esse o 

atributo mantido, alterando-se apenas o seu nome. São posteriormente adicionados mais dois atributos, 

nomeadamente um que indique o documento legal que define a Jurisdição e outro que indique a 

entidade titular da Jurisdição. Estes atributos foram todos adicionados manualmente uma vez que a 

informação não é extensa. Foram ainda adicionados mais dois atributos temporais “Inicio” e “Fim” que 

indicam a validade de cada limite de jurisdição, ou seja, quando entrou em vigor e quando deixou de ser 

considerado. Em resumo, cria-se assim um ficheiro SHP com os atributos descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Atributos da SHP Jurisdição. 

Atributo Descrição Exemplo 

TipoJurisdicao Tipo de Jurisdição que a entidade geográfica representa. Plena 

DocumentoLegal Documento legal que define a Jurisdição. Decreto-Lei 336/98, 3 Novembro 

Titular Titular da Jurisdição APL 

Inicio Início da validade do limite de jurisdição 1998-11-03 

Fim Fim da validade do limite de jurisdição NULL 

 

Não foi considerada uma data de fim de validade das jurisdições, uma vez que os limites considerados 

neste projecto ainda se encontram em vigor. Assim, este campo não irá conter nenhum valor, não 

limitando as características temporais dos objectos. Indica apenas que o objecto em questão ainda não 

perdeu a validade. Vários objectos que serão analisados mais à frente terão esta mesma característica. 

 

 Domínio Público: 

A edição desta entidade é em tudo semelhante à anterior, contendo apenas uma diferença fundamental. 

As descrições dos atributos que indicam o Documento Legal do Domínio e o seu respectivo titular não 

foram adicionadas manualmente, tendo sido utilizada uma junção de informação por localização. Para 

tal, em ambiente CAD, foram colocadas duas anotações por cima das linhas que definem os domínios 

(Figura 21). As anotações, embora sejam texto, constituem entidades geográficas do tipo ponto e, como 

tal, contêm coordenadas associadas. Sendo colocadas por cima das linhas, torna-se possível associar 

um texto a um limite de Domínio Público sem qualquer equívoco e de forma automática. 
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Figura 21: Anotação sobre entidade geográfica do tipo linha que define o Domínio Público, 

Foram ainda adicionados mais dois atributos temporais “Inicio” e “Fim” que indicam a validade de cada 

domínio, ou seja, quando entrou em vigor e quando deixou de ser considerado. 

Após este processo, criam-se condições para gerar um ficheiro SHP com os atributos descritos na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5: Atributos do SHP  Domínio Público. 

Atributo Descrição Exemplo 

TipoDominio Tipo de Dominio que a entidade geográfica representa. Público Marítimo 

DocumentoLegal Documento legal que define a Jurisdição. DR III nº101, 03/05/86 

Titular Titular da Jurisdição Luís Manuel Machado Marques 

Inicio Início da validade do domínio 1986-05-03 

Fim Fim da validade do domínio NULL 

 

4.2.1.3. Áreas de usos portuários 

São áreas definidas por toda a jurisdição do porto de Lisboa onde é exercido algum tipo de actividade 

portuária (e.g. Náutica de Recreio). Os objectos geográficos que definem estas áreas são mantidos num 

ficheiro CAD. Tal como sucedido nos ficheiros de domínio público, foram adicionadas anotações que 

identificassem inequivocamente cada uma das áreas, mas desta vez adicionadas ao interior dos 

polígonos. Assim, mais uma vez através de junção de características por localização, foi possível 

associar o diverso texto aos polígonos que definem as áreas de uso portuário. Foram ainda adicionados 

mais dois atributos temporais “Inicio” e “Fim” que indicam a validade de cada uso portuário, ou seja, 

quando entrou em vigor e quando deixou de ser considerado. Gera-se um ficheiro SHP com os atributos 

descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 : Atributos da SHP Usos Portuários. 

Atributo Descrição Exemplo 

TipoUso Tipo de uso portuário que a entidade geográfica representa. Zona Industrial Portuária 

Descricao Descrição do polígono que define a área de uso portuário Terminal do Seixal 

Inicio Início da validade do uso portuário 2012-01-01 

Fim Fim da validade do uso portuário NULL 
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As datas início aqui colocadas poderão não corresponder ao real início dos usos portuários em questão. 

Contudo, uma vez que não foi obtida qualquer informação a esse respeito, optou-se por introduzir uma 

data fictícia para que esta entidade continue com características temporais. Estas datas poderão ser 

alteradas pelos técnicos responsáveis pela manutenção do sistema após a sua implementação, se tal 

for decidido. Vários objectos que serão analisados mais à frente terão esta mesma característica. 

 

4.2.1.4. Áreas de ocupações 

São áreas contidas dentro da área de jurisdição portuária que se encontram ocupadas por uma 

determinada entidade, que poderá ser a APL ou outra entidade sob um determinado contrato de licença 

ou concessão. Estas são mantidas em ficheiros CAD e tal como em objectos geográficos tratados 

anteriormente, existirão anotações que desta vez irão indicar o titular da ocupação e o respectivo centro 

de custo. A junção desta informação é semelhante ao tratamento dado às áreas de usos portuários. 

Gera-se um ficheiro SHP com os atributos descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Atributos da SHP Ocupações. 

Atributo Descrição Exemplo 

TipoOcupacao Tipo de Dominio que a entidade geográfica representa. Exterior 

Estado Estado actual da ocupação Ocupado 

Titular Titular da actual ocupação APL 

CentroCusto Centro de custo associado à ocupação 800000 

Edificio Indica a que edifício esta ocupação está associada NULL 

Piso Indica a que piso do edifício se refere esta ocuapção NULL 

Inicio Início da validade da ocupação 2012-01-01 

Fim Fim da validade da ocupação NULL 

 

No caso das ocupações exteriores os atributos Edificio e Piso não conterão qualquer informação, logo 

serão considerados valores nulos. 

 

4.2.1.5. Cartografia base e edifícios 

A cartografia base da APL, criada pela empresa ArTop, é mantida num modelo numérico topográfico 

(MNT) sendo sistematicamente actualizada pela equipa de topografia. O MNT encontra-se dividido em 

vários ficheiros CAD, contendo informação específica dividida pelos seguintes temas: Construções; 

Estruturas; Florestal; Hidrografia; Industrial; Lazer; Vias. 

Os ficheiros fornecidos incluem a totalidade das entidades cartográficas existentes na zona de jurisdição 

portuária do Concelho de Lisboa. 

Já em ambiente SIG procedeu-se ao tratamento da informação cartográfica de forma a criar um Modelo 

Numérico Cartográfico (MNC) (Figura 22), aplicando métodos de generalização cartográfica a 
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determinados objectos e definindo o seu estilo e cor. Foi mantida a mesma divisão de temas no MNC no 

formato SHP. 

 

Figura 22: Exemplo do MNC gerado 

Da cartografia oficial da APL foi ainda recolhida informação sobre os edifícios que se encontram na área 

piloto, pois representam infra-estruturas necessárias à Gestão Dominial, uma vez que contêm 

ocupações no seu interior. A edição destes objectos é efectuada em ambiente CAD, onde além de 

devidamente verificada a sua topologia, é incluída informação marginal sobre estes, para que possam 

mais tarde ser associados com outra informação alfanumérica. 

Dentro de cada um dos edifícios foram criadas anotações (Figura 23) que os permitam identificar. 

Foram associadas 4 anotações em cada um dos edifícios: Número de imobilizado; Descrição do edifício; 

Número de centro de custo; Número do edifício (quando aplicável). 

Nem sempre é possível obter o “Número do Edifício”, principalmente nos edifícios mais recentes, pois 

este número já não é atribuído na actualidade, tendo sido substituído pelo “Número de Imobilizado”. 

Caso essa condição se verifique, será adicionado o texto “SN”, significando “Sem Número”. 

 

Figura 23: Polígono que define um edifício em ambiente CAD e respectivas anotações associadas. 

Em ambiente SIG, procedeu-se à junção de informação por localização, tal como foi efectuado com 

entidades geográficas anteriormente tratadas. Juntou-se toda a informação que estivesse contida dentro 
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dos polígonos que definem os edifícios. Foi finalmente criado um ficheiro no formato SHP dos edifícios 

com os atributos descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Atributos da entidade geográfica Edifícios. 

Atributo Descrição Exemplo 

Designacao Nome pelo qual é conhecido o edifício Gare Marítima de Santa Apolónia 

Titular Pessoa ou entidade responsável pelo edifício APL 

N_Imobilizado Número de imobilizado associado ao edifício 22100329/0 

N_Edificio Número do edifício SN 

CentroCusto Número de centro de custo associado ao edifício 840300 

TipoEdificio Tipologia do edifício Terminal de cruzeiros 

Morada Morada do edifício Rua da Cintura do Porto de Lisboa 

N_Pisos Número de pisos do edifício 1 

Estado Estado actual do edifício Em serviço 

Inicio Data em que o edifício foi inaugurado 2012-01-01 

Fim Data em que o edifício foi demolido NULL 

 

4.2.2.  Finalização do pré-processamento dos dados base vectoriais  

4.2.2.1. Conversão de formatos 

Optou-se por fazer a conversão dos diversos objectos geográficos mantidos no formato SHP para o 

formato CSV pelas seguintes razões: 

 Enquanto a SHP necessita de vários ficheiros de apoio que atribuem a determinada entidade 

geográfica os seus atributos ou sistema de coordenadas, no formato CSV a entidade geográfica 

pode ser mantida num único ficheiro, contribuindo para uma melhor organização da informação no 

sistema; 

 É um formato simples e legível além de ser facilmente interpretado por qualquer SGBD, logo 

contribui para um carregamento de dados simplificado para a BDG; 

 Não necessita de aplicações específicas (e.g. ArcGIS, Geomedia, QGIS) para que a sua informação 

seja acessível, necessitando apenas de um editor de texto; 

 Este tipo de formato, ao contrário do SHP, não é proprietário. 

De forma a garantir a integridade da geometria das entidades geográficas no formato CSV, esta terá de 

ser codificada no formato Well-Known Text (WKT). Este formato é uma norma OGC e indica a 

geometria espacial de objectos geográficos sob a forma de texto, por exemplo POINT (30 10) indica um 

ponto com as coordenadas 30,10.  

A conversão é realizada através da execução da aplicação OGR2OGR. Esta é uma aplicação integrante 

da biblioteca Geospatial Data Abstraction Library (GDAL), utilizada em aplicações SIG opensource para 

a interpretação de dados espaciais vectoriais e matriciais. É utilizada para a conversão simples entre 

formatos de ficheiro. A conversão é efectuada em linha de comandos através da seguinte instrução: 
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X:\ogr2ogr.exe –f CSV –a_srs EPSG:3763 –lco GEOMETRY=AS_WKT –lco SEPARATOR=SEMICOLON –overwrite X:\ficheiroOutput.csv 
X:\ficheiroInput.shp 

A aplicação OGR2OGR permite converter ficheiros utilizando para isso diversos parâmetros de 

conversão. No presente caso, foram apenas necessários os seguintes parâmetros: 

 -f CSV : indica o formato para o qual se pretende fazer a conversão. 

 -a_srs EPSG:xxxx: Indica o sistema de coordenadas em que os objectos geográficos se encontram; 

 -lco GEOMETRY=AS_WKT: Criar uma coluna onde a geometria é definida no formato de texto WKT; 

 -lco SEPARATOR=SEMICOLON: Indica que a separação entre colunas deverá ser feita com um 

ponto e vírgula; 

 -overwrite: Indica que, em caso de já existir um ficheiro output com o mesmo nome, este deva ser 

substituído; 

 X:\ficheiroOutput.dxf: Especifica o caminho onde se se pretende guardar o ficheiro de output em 

formato CSV; 

 X:\ficheiroInput.shp: Especifica o caminho onde se encontra o ficheiro de input em formato SHP. 

Utilizando esta instrução, os ficheiros SHP poderão ser convertidos de forma automática através da 

criação de um ficheiro batch (BAT) que execute este comando para cada SHP. 

Em ambientes SIG, a definição dos sistemas de referência e respectivos parâmetros de transformação 

entre data geodésicos é obtida através de um conjunto de parâmetros geodésicos definidos pelo 

European Petroleum Survey Group da International Association of Oil and Gas Producers denominados 

por códigos EPSG. Cada sistema de referência é assim identificado por um código EPSG unívoco. O 

sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89 é identificado pelo código 3763.  

 

4.2.3. Pré-processamento dos dados base matriciais 

4.2.3.1. Fotografias aéreas de 1938 

As fotografias aéreas disponibilizadas para este projecto, foram obtidas através de um voo realizado no 

ano de 1938 pela SPLAL 3 . Estas fotografias pertencem ao arquivo histórico da APL, são parte 

constituinte do seu espólio fotográfico e foram, na época, utilizadas para a produção de cartografia do 

porto de Lisboa, igualmente disponibilizada para este projecto. A inclusão destas fotografias tem por 

objectivo disponibilizar uma cobertura de carácter histórico que possa ser acedida e visualizada pelo 

utilizador.  

Inicialmente pretendia-se obter uma cobertura total da zona piloto, mas devido ao estado de 

deterioração, proporcionado pela humidade acumulada durante o seu tempo de armazenamento, 

apenas um par de fotografias foi incluído (Figura 24). 

                                                           
3
 A SPLAL foi uma empresa portuguesa constituída na década de 30 do século XX, cuja actividade assentava na produção de 

cartografia, levantamentos topográficos e exploração da indústria fotográfica aérea.  Uma descrição mais pormenorizada 
desta empresa agora extinta pode ser consultada no Anexo 1. 
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Figura 24: Par de fotografias utilizado para este projecto. À esquerda a foto 316 C (obtida numa posição oblíqua ou convergente) e à direita a foto 317 N 
(obtida numa posição normal) 

Ambas as fotografias constituem um par estereoscópico, com uma geometria pouco comum nos dias de 

hoje: 

 O par apresenta uma sobreposição próxima de 100%; 

 Uma das fotografias (316 C) foi captada numa posição de câmara oblíqua.  

Este tipo de geometria poderá trazer problemas, nomeadamente ao nível de computação na 

recuperação das orientações, pois os softwares actuais não dispõem de métodos analíticos que 

suportem esta geometria. 

Este par abrange a zona de jurisdição do projecto-piloto compreendida entre a doca da Marinha e a 

estação de comboios de Santa Apolónia e ainda as zonas fora da jurisdição portuária de Alfama e 

Graça (Figura 25). 

 

Figura 25: Região coberta pelo par estereoscópico de 1938 (a azul). 
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Estas fotografias são armazenadas no arquivo da APL e mantidas em caixas próprias (Figura 26), 

impressas sobre chapas de vidro com dimensões 13x13 cm2, cuja área útil do diapositivo apresenta 

dimensões 12x12 cm2. As caixas arquivadoras de cada chapa incluem ainda informação em relação à 

região sobrevoada, número da fiada, data do voo e altitude a que a foto foi captada. No caso das duas 

fotografias aqui contempladas, a altitude do voo é de 1350 m. 

 

Figura 26: Uma das caixas arquivadoras de chapas de vidro. 

O primeiro passo do processo consistiu na digitalização das chapas. Este processo foi efectuado pelo 

estagiário da APL Victor Grazón, sob orientação da Engª. Maria Teresa Sá Pereira. 

Em seguida, procedeu-se à sua georreferenciação, sendo, para tal, necessário proceder à extracção de 

informação geométrica das fotografias. Para que isso seja possível, é exigida a recuperação prévia das 

suas orientações, ou seja, o restabelecimento da relação espacial que existia entre a imagem e o 

objecto no momento de captação da imagem (Redweik, 2011), através de um conjunto de operações, 

denominado por orientações fotogramétricas. 

O esquema apresentado na Figura 27 indica a metodologia utilizada para o pré-processamento das 

fotografias aéreas, dividido em duas fases.  
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Figura 27: Esquema representatitvo do processo de recuperação de orientações fotogramétricas e posterior restituição. 

A primeira fase deste processo consiste na recuperação das orientações fotogramétricas, 

nomeadamente a recuperação das orientações internas e externas de cada uma das fotografias e por 

fim a recuperação da orientação que define a posição de uma fotografia em relação à outra, a 

orientação relativa. Será gerado um modelo estereoscópico, observável e mensurável 

tridimensionalmente (Redweik, 2011), que permitirá proceder à segunda fase deste processo, definida 

pela restituição do objecto. A restituição possibilitará a modelação tridimensional de objectos, geração 

de ortofotos através do processo de ortorrectificação e produção de cartografia através do processo de 

estereorrestituição. Neste projecto será obtida uma ortofoto através do processo de ortorectificação e 

dois modelos tridimensionais de edifícios. 

No decorrer deste processo, serão utilizadas ferramentas informáticas capazes de lidar com o tipo de 

informação aqui presente, nomeadamente o software PhotoMOD 6 Lite e o PhotoModeler Scanner. 

 

4.2.3.1.1. Recuperação da orientação interna 

A recuperação da orientação interna das fotografias permite obter a posição da fotografia no plano 

imagem no seu momento de captura. Constituem parâmetros de orientação interna a constante da 

câmara (c) e as coordenadas do ponto principal (x0, y0) (Redweik, 2011).  
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Para ter conhecimento da constante da câmara, é necessário saber qual a câmara utilizada para a 

captação da imagem. Embora não esteja devidamente documentado, supõe-se que a câmara métrica 

aérea utilizada tenha sido a Wild C24 (Figura 28), devido às seguintes razões: 

 Foi uma câmara lançada no mercado em 1927 e produzida até 1944 (Hughes et al., 2013), 

abrangendo assim o ano de captação destas fotografias; 

 Permitia a utilização de chapas de vidro com o formato 13x13 cm2 (Hughes et al., 2013). 

 

Figura 28: Câmara Wild C2 (Baeschlin e Zeller, 1936). 

Supondo então a utilização desta câmara, a constante da câmara introduzida foi de 165 mm (constante 

da câmara Wild C2, segundo Hughes (2013)). 

Para a obtenção das coordenadas do ponto principal (x0, y0), foi efectuada uma medição digital das 

marcas fiduciais (Figura 29), permitindo assim originar duas rectas cuja intersecção representa o ponto 

principal, considerado aqui coincidente com o ponto médio da imagem, o qual se tomou como origem do 

sistema de eixos de coordenadas foto. 

 

 

Figura 29: Medição interactiva de marcas fiduciais. 

Para efectuar essa medição, foi necessário seguir um conjunto de regras, de forma ao software ter 

conhecimento do tamanho de um pixel e poder fazer o ajustamento. Assim, foi determinado 

manualmente o centro geométrico da fotografia e a partir daí, fizeram-se as respectivas medições do 

centro da fotografia até às marcas fiduciais, utilizando o sistema métrico (Figura 30). 

 

                                                           
4
 A câmara fotográfica aérea Wild C2 foi produzida para fotografia aérea pela empresa Wild entre 1927 e 1944. Uma 

descrição mais pormenorizada desta câmara aérea pode ser consultada no Anexo 2. 
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Figura 30: Medições efectuadas sobre as fotografias. O sistema de eixos será invertido, uma vez que a própria fotografia se encontra invertida. 

Através de uma transformação afim, são ajustadas as coordenadas das marcas fiduciais em 

coordenadas pixel (Tabela 9) e são obtidas as coordenadas ajustadas do ponto central (x0, y0), 

igualmente em coordenadas pixel: 

 Fotografia 316 C: (x0, y0) = (2827.205, 2817.052); 

 Fotografia 317 N: (x0, y0) = (2819.076, 2801.073). 

É, a partir daqui, definido o sistema de eixos coordenados que definem a orientação interna da 

fotografia (Figura 31).  

 

Figura 31: Rpresentação do sistema de eios de recta que definem a orientação interna das fotografias. Á direita 316C e à esquerda 317 N. 

 

X X 

Y Y 
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Tabela 9: Resultados do ajustamento da medição das marcas fiduciais através de uma transformação afim e respectiva incerteza associada. 

Foto Marca Fiducial X (mm) Y (mm) X (pix) Y (pix) σX (mm) σY (mm) 

316 C 

1 0.0000 -56.3950 2829.4770 5493.9580 0.0000 -0.0001 

2 56.8250 0.0000 137.7280 2824.1870 0.0000 -0.0001 

3 0.0000 56.3950 2824.9340 140.1580 0.0000 -0.0001 

4 -56.8250 0.0000 5516.6810 2809.9030 0.0000 -0.0001 

317 N 

1 0.0000 -56.3950 2829.9220 5478.3060 0.0000 -0.0001 

2 56.8250 0.0000 129.5830 2816.5580 0.0000 -0.0001 

3 0.0000 56.3950 2808.2320 123.8520 0.0000 -0.0001 

4 -56.8250 0.0000 5508.5650 2785.5740 0.0000 -0.0001 

    

Ajustamento 

 

Fica desta forma concluída a recuperação de orientação interna de ambas as fotografias. 

 

4.2.3.1.2. Recuperação da orientação externa 

A recuperação da orientação externa define, no espaço objecto, a posição e orientação da câmara no 

momento em que foi obtida a fotografia (Redweik, 2011). Para definir a orientação externa da fotografia, 

são suficientes seis parâmetros (Redweik, 2011): 

 Coordenadas objecto do centro de projecção (X,Y,Z); 

 Três ângulos independentes que definem univocamente a orientação do eixo fotográfico no espaço 

(Phi, Omega e Kappa). 

A determinação destes parâmetros foi efectuada pelo método indirecto, recorrendo à observação em 

campo das coordenadas de um conjunto de pontos não colineares que permitirão a determinação 

analítica dos parâmetros. A estes pontos dá-se o nome de pontos fotogramétricos (PF).  

Este método contou com algumas dificuldades. Não existe, nas cadernetas de levantamento, qualquer 

referência a PF utilizados nesta área. Procedeu-se então a um planeamento de PF na área a restituir5. 

Nos cerca de 75 anos que separam a obtenção das fotografias da realização deste projecto, a 

paisagem lisboeta alterou-se significativamente, tornando-se necessário proceder a uma busca 

minuciosa por locais que se pudessem encontrar intactos, como monumentos ou jardins e edifícios mais 

antigos. A primeira abordagem consistiu na comparação das fotografias com as coberturas 

disponibilizadas pela Google. Estas coberturas, para escalas maiores, não são actualizadas desde 2009. 

Em cerca de 5 anos a paisagem lisboeta poderá ter sofrido algumas alterações. Após a escolha dos PF 

em gabinete, executou-se a verificação local em campo. Em certos casos, os PF foram mantidos, 

noutros locais, foram alterados devido a diversos factores: 

                                                           
5
 No Anexo 3 é possível consultar as fichas de campo de levantamento dos pontos fotogramétricos. A inclusão deste anexo 

tem por objectivo proporcionar uma melhor percepção do local onde os pontos foram efectivamente levantados. A 
numeração dos pontos é interrompida porque alguns deles, devido à má qualidade do posicionamento proporcionado pelas 
condições em vigor à época do levantamento. 
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 Interpretação errada de objectos na cobertura. O objecto aparentava ter um determinado aspecto 

que, após verificação local, se constatou que não seria um bom PF. Constituem exemplos muros 

muito altos ou jardins localizados em condomínios privados, aos quais não foi concedido o acesso; 

 Acessibilidade de sinal GNSS no local. Este factor foi determinante na mudança de locais 

previamente definidos em gabinete. Em certos casos era possível encontrar excelentes locais para a 

marcação de PF, mas devido à existência de edifícios muito altos, não seria possível obter sinal; 

 Foi alterada a localização do PF para locais próximos, pois verificou-se localmente que estes além de 

se notarem bem na fotografia possuíam uma melhor configuração. 

Foram adquiridos um total de sete PF no terreno, utilizando para o efeito o receptor GNSS Leica Viva 

GS15, fornecido pelo DEGGE da FCUL (Figura 32). A observação dos pontos foi efectuada em modo 

RTK, utilizando a rede SerVir do IgeoE. Para cada ponto foram efectuadas dez medições e a 

coordenada final resulta de uma média ponderada das diferentes observações (Tabela 10). 

 

Figura 32: Disposição de PF pelo terreno (esquerda) e sua observação (direita superior e inferior). 

 

Tabela 10: Coordenadas dos PF observados e respectiva incerteza associada. 

PF P (m) M (m) h (m) H (m) σP (m) σM (m) σh (m) 

1 -105388.792 -86548.695 120.47 67.19 0.008 0.013 0.03 

2 -105507.456 -86134.252 57.62 4.32 0.010 0.012 0.02 

3 -105721.509 -86731.882 108.88 55.59 0.004 0.006 0.02 

4 -105397.872 -86249.580 95.02 41.75 0.007 0.007 0.02 

6 -105239.538 -86767.319 137.44 84.16 0.007 0.008 0.03 

10 -105821.823 -86531.399 56.85 3.58 0.007 0.006 0.04 

14 -106017.925 -86750.582 56.51 3.24 0.026 0.038 0.07 
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Os PF observados em campo, foram medidos interactivamente de uma forma digital em gabinete sobre 

ambas as fotografias, através do PhotoMOD 6 Lite. Como seria de esperar, este software não se 

mostrou capaz de lidar com o tipo de geometria apresentado pelas fotografias e, como tal, teve de se 

recorrer a um método alternativo. Recorrendo ao software PhotoModeler Scanner, procedeu-se de igual 

forma à medição interactiva dos PF em ambas as fotografias. Desta forma, para cada uma delas, 

obtiveram-se os respectivos parâmetros de georreferenciação (Tabela 11). Estes foram em seguida, 

novamente em ambiente PhotoMOD 6 Lite, introduzidos de forma a proceder a uma georreferenciação 

directa.  

O método utilizado, embora não comum, mostrou-se eficaz para este tipo de geometria e a recuperação 

das orientações externas foi concluída com sucesso. 

 

Tabela 11: Parâmetros de orientação externa ajustados e respectiva incerteza associada. 

FOTO X (m) Y (m) Z (m)  σX (m) σY (m) σZ (m) 

316C -86804.708 -105656.81 1378.129 0.2 0.2 0.2 

317N -86513.344 -105477.88 1376.696 0.2 0.2 0.2 

FOTO OMEGA (º) PHI (º) KAPPA (º) σOMEGA (º) σPHI (º) σKAPPA (º) 

316C 8.37303 -9.413916 30.111084 0.005 0.005 0.005 

317N 0.204173 2.582961 31.779097 0.005 0.005 0.005 

 

4.2.3.1.3. Recuperação da orientação relativa 

A recuperação da orientação relativa define como se posicionava e orientava uma fotografia em relação 

a outra na sua fase de aquisição (Redweik, 2011). A recuperação desta orientação irá ainda permitir a 

criação de um modelo estereoscópico da parte do objecto que seja comum às duas fotografias, ficando 

definido um sistema tridimensional através de: 

 Um vector que une os centros de projecção de cada fotografia (base); 

 Rotações espaciais relativas das duas fotografias. 

De forma a ser possível visualizar estereoscopicamente o par de fotografias, é necessário minimizar ou 

eliminar o efeito da paralaxe vertical (pY). Este efeito surge quando os pares de raios homólogos não se 

intersectam no espaço modelo. 

De forma a minimizar o efeito da paralaxe vertical, foram medidos, em ambas as fotografias, pontos 

homólogos de forma automática, num total de 744 pontos dispersos pelo modelo (Figura 33). A medição 

dos pontos teve de ser efectuada recorrendo a dois critérios: 

 Os pontos homólogos devem apresentar 80% ou mais de correlação entre imagens; 

 Os pontos homólogos devem ter no máximo 0.020 mm de paralaxe vertical. 

O cálculo dos parâmetros é efectuado recorrendo a equações de colineariedade aplicadas aos pontos 

homólogos da imagem e aos correspondentes pontos do modelo. Estes parâmetros são estimados pelo 

método dos mínimos quadrados (Tabela 12). 
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Figura 33: Nuvem de pontos homólogos gerada para recuperação da orientação relativa. 

 

Tabela 12: Rotações espaciais relativas das duas fotografias. 

 
316 C 317 N 

Omega (rad) 0.00000000 -0.00884549 

Phi (rad) -0.22193449 0.03128502 

Kappa (rad) -0.05153569 -0.01873107 

 

4.2.3.1.4. Restituição 

Após recuperação das orientações, foram obtidas as fotografias aéreas nas suas posições geométricas 

originais (Figura 34). A partir daqui é possível, através de estereoscopia, realizar medições 

tridimensionais e obter diversos produtos, entre os quais cartografia, Modelo Digital de Terreno (MDT), 

objectos tridimensionais ou ortofotos. 

 

Figura 34: Fotografias aéreas nas suas posições geométricas originais após recuperação das orientações. Á esquerda 316C e à direita 317N. 

 



Desenvolvimento de um SIG para gestão portuária – O caso do Porto de Lisboa 

 

56 
 
 

4.2.3.1.4.1. Criação de uma Ortofoto 

Através do processo de ortorectificação é possível criar uma ortofoto da zona comum às duas 

fotografias. Este processo é necessário para que seja possível introduzir a cobertura no sistema SIG a 

desenvolver. Apesar da posição geométrica das fotografias estar corrigida, esta apresenta ainda 

algumas distorções geométricas devidas ao sistema de lentes utilizado na máquina. Apenas a zona 

central da fotografia, que apresenta pouca distorção, se encontra correcta, já as zonas periféricas 

encontram-se distorcidas. De forma a obter a posição ortogonal dos objectos captados na imagem, é 

necessário proceder a uma ortorrectificação, ou seja, executar uma série de processos que permitam 

produzir uma ortofoto da zona fotografada. Na Figura 35 está esquematizado o processo para a 

geração de uma ortofoto. Para a criação do MDT e para a definição das linhas de quebra, foi utilizado o 

modelo estereoscópico onde, através de visualização tridimensional, serão marcados os pontos e os 

vectores. Este processo é executado recorrendo à aplicação stereopair do PhotoMOD 6 Lite. O 

processo seguinte consiste da introdução dos parâmetros e consequente geração da ortofoto. Este 

processo é executado através da aplicação Mosaic do PhotoMOD 6 Lite. 

 

Figura 35: Esquema de processo de geração da ortofoto. 

 Recolha da amostra primária: 

O primeiro passo para a geração do MDT consiste na recolha de uma amostra primária de pontos 

cotados sobre o terreno. Estes pontos com distribuição irregular são medidos estereoscopicamente e 

marcados diversos pontos no chão. Foi recolhida uma amostra primária com um total de 845 pontos 

(Figura 36). 
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Figura 36: Amostra primária de pontos cotados no terreno para geração do MDT. 

 Definir linhas de quebra no modelo: 

Após a medição dos pontos da amostra primária, serão definidas as linhas de quebra sobre o modelo 

(Figura 37). As linhas de quebra descrevem descontinuidades existentes no terreno que provocam uma 

mudança brusca na curvatura da superfície, como por exemplo falésias ou taludes (Redweik, 2011). 

Estas linhas indicam que os pontos de um lado da linha não devem ser ligados aos pontos do outro lado 

da linha pela mesma superfície. 

 

Figura 37: Linhas de quebra consideradas para definir descontinuidades no MDT. 

 Geração do MDT: 

Os pontos marcados sobre o terreno permitem gerar uma superfície de triangulação (TIN). A TIN é uma 

entre várias metodologias para a geração de um MDT e consiste numa rede de triângulos cujos vértices 

coincidem com os pontos medidos na amostra primária. Aqui a cota de qualquer ponto é interpolada no 
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plano inclinado do triângulo onde o ponto calha. Para que a interpolação do ponto melhor se adapte à 

distribuição espacial local da amostra o método de triangulação utilizado é denominado de Triangulação 

de Delaunay, na qual os triângulos são definidos de modo que o círculo que passa pelos três vértices de 

qualquer triângulo não contenha nenhum outro ponto da amostra no seu interior (Redweik, 2011). 

Nesta fase é igualmente feito um rigoroso controlo de qualidade que consiste, em verificar a existência 

de algumas anomalias altimétricas positivas ou negativas (Figura 38). 

 

Figura 38: TIN gerada (esquerda) e anomalia altimétrica na superfície gerada por um ponto erradamente cotado (direita). 

Através da TIN é possível gerar o MDT (Figura 39). Este MDT corresponde à criação de superfícies 

planas sobre os triângulos. Apesar de esta já ter definição, apresenta uma superfície de polígonos. De 

forma a tornar a superfície mais suave é utilizado o método de suavização através de um filtro de Gauss. 

Este método consiste na criação de uma grelha de pontos regulares, obtidos por meio de interpolação 

dos pontos contidos na amostra primária com a TIN. A este conjunto de pontos denomina-se amostra 

secundária (Redweik, 2011). A cota de qualquer ponto é determinada por interpolação, neste caso 

efectuada pela interpolação de Gauss. 

 

Figura 39: Resultado da suavização da superfície utilizando o algoritmo de Gauss. 

Suavização 
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É desta forma gerada uma superfície mais suave (Figura 39 e Figura 40). 

 

 

Figura 40: MDT gerado após suavização, em vista perspectiva. 

 Parâmetros para a geração da ortofoto: 

Foi definida, em primeiro lugar, qual a área de cada fotografia que deveria ser utilizada para gerar a 

ortofoto. Foi escolhida em cada uma delas uma área que apresente sobreposição e que não contenha 

as marcas fiduciais (Figura 41). 

 

Figura 41: Delimitação das áreas de cada fotografia a apresentar na ortofoto. 

Foram também definidos os seguintes parâmetros: 

o MDT a utilizar: o criado anteriormente, visível na Figura 40;  
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o Formato da imagem : TIFF; 

o Ficheiro de Georreferenciação: TFW 

o Método de reamostragem : Vizinho mais próximo 

o Compressão: Nenhuma; 

o Bandas da imagem: R,G,B; 

o Tamanho da célula da imagem: 0.174 m 

De notar que o software que é utilizado para a criação da ortofoto é uma versão gratuita de 

demonstração, como tal não é possível gerar ortofotos com melhor qualidade. 

 Gerar ortofoto: 

Através deste processo, foi possível obter a ortofoto (Figura 42). Esta foi exportada para o formato TIFF 

contendo um ficheiro externo TFW de georreferenciação. A cobertura obtida pelas fotografias aéreas 

está agora pronta a ser incluída no sistema. 

 

Figura 42: Ortofoto gerada no processo. 

 

4.2.3.1.4.2. Geração de modelos tridimensionais de edifícios 

Através das mesmas fotografias aéreas utilizadas para obter a ortofoto, é possível criar representações 

tridimensionais digitais dos objectos presentes na área da fotografia. Para este projecto serão 

modelados dois edifícios: o Armazém B (inclui restauração, lojas e novo terminal de cruzeiros da APL) e 

Armazém H (actualmente devoluto) (Figura 43). A escolha de restituição destes edifícios seguiu os 

seguintes critérios: 

 Foram seleccionados edifícios contidos na actual área de jurisdição da APL, independentemente de 

estarem ocupados ou devolutos; 
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 Os edifícios presentes na área não deveriam ter sido demolidos até à data de conclusão deste 

projecto; 

 Pelo menos mais de metade da área dos edifícios a seleccionar deveria estar totalmente contida em 

ambas as fotografias, para que seja possível proceder à sua restituição. 

 

Figura 43: Localização dos edificios a modelar tridimensionalmente (Mapa de cobertura Microsoft Bing Maps, fotografias Google Street View). 

A modelação tridimensional destes edifícios não constitui um requisito fundamental para atingir os 

objectivos definidos para este projecto, mas oferece a possibilidade de enriquecer o tipo de informação 

que o SIG poderá apresentar aos seus utilizadores através de uma visualização tridimensional e 

interactiva dos objectos. 

Na Figura 44 está esquematizado o processo para a obtenção dos modelos tridimensionais. Em 

primeiro lugar será necessário obter os vectores que definem os objectos. Estes vectores serão 

definidos por estereorestituição através de polígonos desenhados sobre o topo do objecto que se 

pretende restituir. Tal como na recolha da amostra primária no processo de geração da ortofoto, este 

processo deverá ser executado na aplicação stereopair do PhotoMOD 6 Lite. Após este processo, 

deverão ser importados estes vectores para a aplicação 3D MOD, também do PhotoMOD 6 Lite, onde 

serão geradas as faces do polígono e onde se irá proceder à inclusão de texturas nos modelos. Por fim, 

será desenvolvida uma simples aplicação web para visualização dos modelos tridimensionais. 
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Figura 44: Esquema de processo de modelação tridimensional. 

 Obtenção dos vectores que definem os objectos tridimensionais: 

O primeiro passo deste processo consiste em desenhar por estereorrestição os vectores que definem o 

topo dos objectos que se pretendem restituir. Estes vectores deverão ser definidos por polígonos 

(Figura 45). 

 

Figura 45: Polígonos que definem os contornos dos objectos a modelar. 

Após conclusão do processo, estes vectores deverão ser exportados para o formato TX3. Trata-se de 

um ficheiro de texto em formato ASCII que guarda informações tridimensionais sobre objectos como as 

suas referências geográficas, orientações e referência local no disco onde se encontram guardadas as 

texturas do objectos, caso existam. 

 Obtenção do modelo tridimensional: 

Após o processo anterior estar concluído, passar-se-á para a aplicação 3DMOD, onde deverão ser 

importados os vectores definidos anteriormente. Através da importação, serão geradas as faces dos 

modelos (Figura 46). 
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Figura 46: Modelos tridimensionais dos edifícios. 

Na figura 45 a altura dos objectos não corresponde à realidade. Sendo vectorizado o topo de um 

objecto presente na fotografia, as faces laterais desse objecto serão construídas utilizando um ponto de 

referência que limitará a sua altura. Se nenhuma referência for especificada, a face lateral do objecto é 

esticada até atingir o valor 0. Por exemplo, se foi vectorizado o topo de um edifício à cota 10m e não foi 

especificada qualquer referência que limite a altitude do edifício, as faces laterais do edifício terão 10m 

de comprimento. Para que a altura dos objectos seja limitada e esteja mais próxima da realidade, 

deverá ser utilizado como referência o MDT gerado anteriormente (Figura 47). O MDT deverá ser 

especificado aquando a importação dos vectores para o 3DMOD. 

 

Figura 47: Modelos tridimensionais dos edifícios com limitação de altura atribuída pelo MDT. 

Finalmente deverão ser introduzidas as texturas nos modelos gerados. Em primeiro lugar deverão ser 

construídos ficheiros de texturas. Estes ficheiros podem ser no formato BMP, JPG, PNG ou qualquer 

outro formato de imagem, semelhante ao exemplo presente na Figura 48. 

 

Figura 48: Exemplo de um ficheiro de texturas. 

As texturas dos telhados do edifício foram recolhidas através das imagens satélite do Google Maps. Já 

as texturas das faces dos edifícios foram recolhidas através de imagens do Google Street View. 
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Um ficheiro de texturas óptimo pode ser obtido através de um bom planeamento de uma sessão 

fotográfica ao edifício, tendo em conta a iluminação exterior e como essa pode influenciar as cores do 

objecto. Além disso, após sessão convém fazer um tratamento da fotografia, como corrigir as 

perspectivas e remover objectos secundários que possam estar a obstruir o objecto principal, como por 

exemplo pessoas, árvores ou automóveis. Neste caso, uma vez que apenas se pretendia criar um 

simples exemplo de aplicação de texturas a um objecto modelado tridimensionalmente, não foram 

considerados quaisquer tratamentos às imagens que compõem as texturas dos objectos. 

No PhotoMOD 6 Lite, as faces dos modelos gerados deverão ser colocadas sobre as texturas criadas 

(Figura 49). 

 

 

Figura 49: Colocação de texturas no modelo. 

 

Após esse processo, os modelos tridimensionais estão agora prontos a mostrar ao utilizador (Figura 50), 

mas ainda não estão prontos a incorporar na aplicação. Para tal, estes deverão ser exportados para o 

formato digital asset exchange (DAE), para permitir a sua visualização numa aplicação web. 

 

 

Figura 50: Modelo com texturas. 
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 Visualização dos modelos tridimensionais: 

Foi desenvolvida uma aplicação web em javascript, para a visualização simples do modelo 

tridimensional gerado. A aplicação permite visualizar, rodar, aproximar ou afastar o edifício seleccionado 

(Figura 51). O seu desenvolvimento seguiu os exemplos apresentados em KarelZe (2014). 

 

Figura 51: Aplicação desenvolvida para a visualização dos modelos tridimensionais. 
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Capítulo V – Base de dados geográfica  

 

Ao longo do próximo capítulo será abordado o desenvolvimento de uma BDG concebida para alimentar 

o SIG desenvolvido no âmbito deste projecto. Será feita uma breve apresentação das fases de 

desenvolvimento da BDG, nomeadamente o seu desenho conceptual, implementação e carregamento 

dos dados, sendo em seguida feita uma descrição exaustiva do processo efectuado em cada uma 

destas fases. Será também feita uma breve descrição do SGBD utilizado, o PostgreSQL.  

 

5.1. Fases do desenvolvimento 

O seu desenvolvimento será efectuado em três fases, conforme o esquema da Figura 52 (Damas, 2005): 

 

Figura 52: Esquema do desenvolvimento da BDG. 

 Levantamento e análise de requisitos: Consiste na identificação e descrição dos dados e processos 

pretendidos pela APL. Esta fase não será aqui referida, uma vez que nos capítulos anteriores foi já 

efectuada uma descrição exaustiva dos dados e requisitos do sistema; 

 Desenho da BDG: É uma das fases mais importantes neste ciclo pois é sobre o resultado desta fase 

que vão assentar todos os desenvolvimentos futuros e qualquer erro irá reflectir-se e será propagado 

ao longo de toda a implementação podendo levar à própria inviabilização do projecto, pelos custos 

que teriam de ser suportados para a sua correcção. A realização de um desenho correcto da BD é 

um contributo efectivo e importante para a gestão dos recursos da organização de forma atempada e 

de acordo com os planos previamente estabelecidos. Nesta fase serão sintetizados os requisitos 

num modelo de dados global, onde são descritas as entidades, atributos e associações; 

 Implementação e carregamento: Nesta fase, procede-se à instalação do SGBD, à criação da BD 

propriamente dita, onde serão definidos os esquemas, criadas as tabelas, definidas regras especiais 

e concedidas permissões e restrições de acesso. Por fim, procede-se ao carregamento dos dados;  

O desenvolvimento da BDG será suportado pelo SGBD PostgreSQL contando ainda com a extensão 

espacial PostGIS de forma a habilitar o suporte a objectos de carácter geográfico.  
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5.2. PostgreSQL e extensão PostGIS – O Sistema de Gestão de Bases de Dados 

utilizado 

O PostgreSQL é um SGBD objecto-relacional livre e opensource, desenvolvido na Universidade da 

Califórnia. O sistema suporta chaves estrangeiras, junções, vistas, gatilhos e procedimentos em 

múltiplas linguagens suportando ainda transacções ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e 

Durabilidade) (The PostgreSQL Global Development Group, 2015). Este é um conceito proveniente das 

ciências da computação utilizado para caracterizar transacções seguras quer no arquivamento, quer na 

gestão de dados numa BD (Wikipedia, 2015). 

O PostGIS é uma extensão do PostgreSQL que habilita o sistema com suporte para objectos 

geográficos na BD, ou seja, permite a introdução, manipulação e análise de informação geográfica 

através da interface do PostgreSQL, introduzindo três novas características: 

 Informação referente à geometria de um determinado objecto; 

 Conjunto de funções para lidar com as geometrias dos elementos e para desenvolver tarefas de 

geoprocessamento; 

 Um mecanismo para indexação espacial, tornando mais eficiente a manipulação dos dados 

geográficos. 

O PostGIS conta ainda também com a inclusão de outros projectos que lhe conferem suporte para 

projecções cartográficas (Proj4) e suporte para operações espaciais avançadas (Geometry Engine 

Opensource (GEOS)) (Obe e Hsu, 2011). 

 

5.3. Desenho da BDG 

Para idealização do desenho conceptual da BDG são utilizadas técnicas de modelação de dados que 

permitem criar uma visão abstracta da estrutura da BD que suportará o SIG. Este modelo deverá 

reflectir a percepção que os utilizadores têm dos dados (Damas, 2005). Os modelos de dados para 

aplicações geográficas têm necessidades especiais, nomeadamente na forma como as diversas 

entidades geográficas podem ser representadas e como se relacionam entre si (Borgeset al., 2005). 

Assim, de forma a compreender todas as relações existentes entre as entidades que serão descritas, 

foram considerados diagramas Object Modeling Technique for Geographic Applications (OMT-G), na 

representação do modelo de dados. 

O OMT-G é um um modelo de dados, criado para representar bases de dados geográficas. É baseado 

no modelo de dados Unified Modeling Language (UML), apresentando primitivas que permitem modelar 

a forma geométrica, localização e relações topológicas, Redes, etc. Desta forma, é possível tornar mais 

próxima da realidade o conceito existente no modelo mental de responsável pela concepção da BD. 

Além disso, o modelo de dados permite a especificação de atributos alfa numéricos e métodos 

associados a cada classe. O OMT-G baseia-se em três conceitos gerais: classes, relações e restrições 

de integridade espacial. Classes e relações definem as primitivas básicas para a criação e aplicação 
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dos esquemas. As restrições de integridade especial asseguram que a BD manterá condições para ser 

sempre consistente.  

Dois tipos de classes podem ser encontrados no modelo OMT-G: classes georreferenciadas e classes 

convencionais (Figura 53). 

 

Figura 53: Tipos de classes existentes no modelo OMT-G. 

As classes convencionais não têm propriedades geográficas. As classes georreferenciadas incluem 

uma representação geográfica que se pode dividir em dois tipos de representação: discreta (associadas 

com elementos do mundo real, também denominados neste modelo por geo-objectos); e contínua 

(distribuídos de forma contínua no espaço, denominados neste modelo por geo-campos). Os geo-

objectos são representados através de pontos, linhas, polígonos e elementos de uma rede (nós e arcos 

uni e bidireccionais). Os geo-campos correspondem a variáveis como o tipo de solo, elevação, 

temperaturas, isolinhas, redes de triangulação,etc. (Figura 54).  

 

Figura 54: Geo-objectos possíveis de representar através da modelação OMT-G. 

Tal como as classes, as relações existentes entre classes podem ser convencionais ou 

georreferenciadas (Figura 55). Estas últimas podem incluir relações topológicas (e.g. toca em, é a 

sobreposto a, é disjunto a), relações em redes entre arcos e nós e agregaçõesespaciais. 

 

Figura 55: Relação convencional entre uma entidade geográfica e uma entidade convencional (esquerda). Relação georreferenciada entre duas entidades 
geográficas (direita). 

A agregação é uma forma especial de associação entre objectos, onde se considera que um deles é 

formado a partir de outros. A agregação espacial indica que a geometria de cada parte deve estar 

contida na geometria do todo. Não é permitida a superposição entre geometria das partes, a geometria 

do todo deve ser totalmente coberta pela geometria das partes, configurando assim, uma partição do 

plano ou subdivisão planar (Figura 56). 

 

Figura 56: Agregação especial entre duas entidades geográficas do tipo polígono. 
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As generalizações ou especializações são processos de definição de classes mais genéricas a partir de 

classes com características semelhantes e representam dependências ou hierarquias (Figura 57). 

Podem ser classificadas como totais/parciais ou disjuntas/sobrepostas, dependendo por exemplo de 

uma classe pode existir sem outra ou se são independentes. Existe ainda a generalização conceptual 

que permite a representação de objectos com características geográficas diferentes da classe mestra (a 

que dá origem às classes derivadas), que podem varias de acordo com a escala. (Borges et al., 2005). 

 

Figura 57: Generalização ou especialização cartográfica total (esquerda) e generalização conceptual por escala (direita). 

Serão em seguida apresentados os modelos de dados desenvolvidos para este projecto. Um modelo de 

dados é constituído por diversas entidades que podem ter ou não características geográficas. No 

presente projecto serão construídos dois modelos de dados distintos. O primeiro dirá respeito ao 

modelo de dados WebSIG onde serão definidas classes para representar os objectos que fazem parte 

da gestão dominial. Aqui serão sobretudo utilizadas classes georreferenciadas, classes convencionais, 

agregações espaciais e generalização conceptual. O segundo modelo, diz respeito à definição de um 

modelo de dados para alojar a cartografia oficial da APL. Neste modelo apenas entrarão classes 

georreferenciadas e generalizações cartográficas e conceptuais.  

Cada uma das entidades representadas nos modelos de dados possui determinados atributos que as 

definem. A escolha desses atributos resulta de um processo de consultoria realizado junto da APL. No 

entanto, poderão ser verificados casos em que determinados atributos não contêm qualquer informação. 

Tais situações devem-se à inexistência de dados fornecidos para o projecto ou mesmo à inexistência de 

informação por parte da APL. Ainda assim, optou-se por manter esses atributos, sendo que estes 

poderão ser preenchidos a posteriori. 

 

5.3.1. Modelo de Dados WebSIG APL 

Para esta modelação, foram identificadas as seguintes entidades: 

 Limites Administrativos: Os limites administrativos apresentam uma relação de agregação espacial 

entre si, isto é, as Freguesias são formadas a partir dos Concelhos e estão totalmente contidas 

dentro destes. Por sua vez, os Concelhos estão totalmente contidos dentro dos Distritos e são 
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também formados a partir destes. Estes limites são representados por entidades geográficas do tipo 

polígono e podem ser definidos pelos atributos descritos na Tabela 13, Tabela 14 e Tabela 15.  

Tabela 13: Entidade Distrito. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_distrito Valor único de identificação do Distrito SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial distrito GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

distrito Designação do Distrito VARCHAR(30) NOT NULL 

versao_CAOP Designação da versão da CAOP VARCHAR(10) NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação do Distrito DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação do Distrito DATE  

 

Tabela 14: Entidade Concelho. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_concelho Valor único de identificação do Concelho SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

concelho Designação do Concelho VARCHAR(30) NOT NULL 

versao_CAOP Designação da versão da CAOP VARCHAR(10) NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação do Concelho DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação do Concelho DATE N/A 

fk_id_distrito Chave estrangeira de ligação à entidade Distrito INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

Tabela 15: Entidade Freguesia. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_freguesia Valor único de identificação do Concelho SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

freguesia Designação da Freguesia VARCHAR(30) NOT NULL 

versão_CAOP Designação da versão da CAOP  VARCHAR(10) NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação da Freguesia DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação da Freguesia DATE N/A 

fk_id_concelho Chave estrangeira de ligação à entidade Concelho INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

 Jurisdição: A entidade Jurisdição armazena informação que identifica os diferentes tipos de jurisdição 

existentes na APL. Apresenta uma relação georreferenciada com a entidade Concelhos. A cada 

Concelho corresponde apenas um limite de jurisdição. Como tal a sua multiplicidade é de um para 

um (1:1). Esta é uma entidade geográfica do tipo Linha e pode ser definida pelos atributos presentes 

na Tabela 16. 
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Tabela 16: Entidade Jurisdição. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_jurisdicao Valor único de identificação da Jurisdição SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

tipo_jurisdicao Tipo de Jurisdição que a entidade geográfica representa VARCHAR(30) NOT NULL 

documento_legal 
Caminho onde se encontra armazenado a documentação ou 

legislação da referida Jurisdição 
VARCHAR(100) NOT NULL 

titular Nome ou designação do titular da jurisdição VARCHAR(100) NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação da Freguesia DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação da Freguesia DATE N/A 

fk_id_concelho Chave estrangeira de ligação à entidade Concelho INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

 Domínio: A entidade Domínio armazena informação que identifica os vários tipos de domínio 

existentes na APL. Apresenta uma relação georreferenciada com a entidade Concelhos. A cada 

Concelho podem corresponder muitos domínios. Como tal a sua multiplicidade é de um para muitos 

(1:M). Esta é uma entidade geográfica do tipo Linha e pode ser definida pelos atributos presentes na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17:Entidade Domínio. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_dominio Valor único de identificação do Domínio SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

tipo_dominio Tipo de Domínio a que o objecto se refere VARCHAR(30) NOT NULL 

titular Titular do Domínio VARCHAR(50) NOT NULL 

documento 
Caminho onde se encontra armazenado a documentação ou 

legislação do referido Domínio 
VARCHAR(100) NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação da Freguesia DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação da Freguesia DATE N/A 

fk_id_concelho Chave estrangeira de ligação à entidade Concelho INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

 Usos Portuários: A entidade Usos Portuários armazena informação que identifica áreas onde se 

desenrolam as diversas actividades portuárias (concessões, náutica de recreio, terminais, etc.). 

Apresenta uma relação georreferenciada com a entidade Concelhos. A cada Concelho podem 

corresponder muitos usos portuários. Como tal a sua multiplicidade é de um para muitos (1:M). Esta 

é uma entidade geográfica do tipo Polígono e pode ser definida pelos atributos presentes na Tabela 

18. 
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Tabela 18: Entidade Usos Portuários. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_usoportuario Valor único de identificação da Área de Uso Portuário SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

area_m2 Valor da área abrangida pelo polígono em m2 FLOAT NOT NULL 

tipo_uso Designação do Uso Portuário na área VARCHAR(30) NOT NULL 

descricao Descrição da área de uso portuário VARCHAR(50) NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação da Freguesia DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação da Freguesia DATE N/A 

fk_id_concelho Chave estrangeira de ligação à entidade Concelho INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

 Edifícios: A entidade Edifícios armazena informação que identifica edifícios que se encontram sobre 

jurisdição portuária. Apresenta : 

o Uma relação georreferenciada com a entidade Ocupações, uma vez que um edifício contém 

ocupações no seu interior. Para um edifício poderão existir muitas ocupações interiores. Assim, a 

relação entre estas entidades terá multiplicidade um para muitos (1:M);  

o Uma relação georreferenciada com a entidade Freguesias. Cada freguesia poderá ter vários 

edifícios. A multiplicidade entre estas duas entidades é de um para muitos (1:M); 

o Uma relação convencional com a entidade Gestão Patrimonial Imobiliária de forma a identificar 

as características dominiais dos edifícios. A cada edifício deverá apenas corresponder um e um 

só número que o identifique no sistema de gestão patrimonial imobiliária. Assim, a relação entre 

estas entidades terá uma multiplicidade de um para um (1:1). 

Esta é uma entidade geográfica do tipo Polígono e pode ser definida pelos atributos presentes na 

Tabela 19. 

Tabela 19: Entidade Edifícios. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_edificio Valor único de identificação do Edifício SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

area_m2 Valor da área abrangida pelo polígono em m2 FLOAT NOT NULL 

designacao Designação pela qual o edifício é conhecido VARCHAR(30) NOT NULL 

titular Titular do edifício VARCHAR(100) NOT NULL 

num_imobilizado Número de imobilizado do edifício INTEGER N/A 

num_edificio Antigo número de identificação do edifício INTEGER N/A 

centro_custo Número de centro de custo associado ao edifício INTEGER NOT NULL 

tipo Tipo de uso dado ao edifício VARCHAR(30) NOT NULL 

morada Morada do edifício VARCHAR(100) NOT NULL 

num_pisos Número de pisos do edifício INTEGER NOT NULL 

estado Estado em que se encontra o edifício VARCHAR(30) NOT NULL 

plantas 
Caminho onde se encontra armazenada a documentação 

referente à planta dos edifícios  
VARCHAR(100) N/A 

foto Caminho onde se encontra armazenada a fotografia do edifício VARCHAR(100) N/A 

modelo3d Caminho onde se encontra o html para visualização do edifício VARCHAR(100) N/A 

dt_inicio Início da validade da delimitação da Freguesia DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação da Freguesia DATE N/A 
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fk_id_freguesia Chave estrangeira de ligação à entidade Freguesias INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

fk_id_ocupacao Chave estrangeira de ligação à entidade Ocupações INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

 Ocupações: A entidade Ocupações armazena informação que identifica as ocupações existentes em 

cada área. Esta é uma entidade geográfica do tipo polígono e contém informações que dizem 

respeito a ocupações interiores (ocupações existentes dentro de edifícios) e ocupações exteriores 

(ocupações existentes no espaço exterior sob jurisdição da APL). Esta entidade apresenta as 

seguintes relações: 

o Uma relação georreferenciada com a entidade edifícios cuja multiplicidade é de um para muitos 

(1:M), uma vez que um edifício poderá conter várias ocupações;  

o Uma relação georreferenciada com a entidade Freguesias cuja multiplicidade é de um para muitos 

(1:M), pois numa única freguesia poderão existir diversas ocupações; 

o Uma relação convencional com a entidade Gestão Patrimonial Imobiliária de forma a identificar as 

características dominiais das ocupações. A cada ocupação deverá apenas corresponder um e um 

só número que o identifique no sistema de gestão patrimonial imobiliária. Assim, a relação entre 

estas entidades terá uma multiplicidade de um para um (1:1). 

Alternativamente esta entidade poderia ser generalizada em duas sub-entidades. Contudo, nesta 

fase, optou-se por manter uma única entidade com a informação de ambos os tipos de ocupação. 

Como consequência, certos atributos não terão informação, como por exemplo, o atributo “piso” não 

conterá informação caso a linha da tabela que representa a entidade diga respeito a uma ocupação 

exterior. 

Estas entidades podem ser definidas pelos atributos presentes na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Entidade Ocupações. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_ocupacao Valor único de identificação da ocupação SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

geom Definição do tipo de geometria da entidade espacial GEOMETRY(POLYGON, 3763) NOT NULL 

area_m2 Valor da área abrangida pelo polígono em m2 FLOAT NOT NULL 

tipo_ocupacao Tipo da ocupação VARCHAR(10) NOT NULL 

estado Estado da ocupação VARCHAR(20) NOT NULL 

titular Titular da ocupação VARCHAR(30) NOT NULL 

centro_custo Número de centro de custo associado ao edifício INTEGER NOT NULL 

piso Piso onde se encontra a ocupação INTEGER NOT NULL 

dt_inicio Início da validade da delimitação da Freguesia DATE NOT NULL 

dt_fim Fim da validade da delimitação da Freguesia DATE N/A 

fk_id_edificio Chave estrangeira de ligação à entidade Edificios INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

fk_id_freguesia Chave estrangeira de ligação à entidade Freguesias INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

fk_id_gpi 
Chave estrangeira de ligação à entidade Gestão Patrimonial 

Imobiliária 
INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 
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 Centros de Custo: A entidade Centros de Custo armazena informação que descreve cada centro de 

custo. Esta entidade está associada à entidade Gestão Patrimonial Imobiliária. Um centro de custo 

poderá existir em diversos contratos. Assim, a relação entre estas entidades será de um para muitos 

(1:M). A entidade Centros de Custo pode ser definida pelos atributos presentes na Tabela 21. 

 

Tabela 21: Entidade Centros de Custo. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_centrocusto Valor único de identificação da área de projecto SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

codigo_tipo Código interno de identificação do tipo de centro de custo VARCHAR(5) NOT NULL 

tipo_centro Descrição do tipo de centro de custo VARCHAR(100) NOT NULL 

codigo_centro Código identificador do Centro de Custo INTEGER NOT NULL 

designação_centro Designação do Centro de Custo VARCHAR(100) NOT NULL 

agrupamento_plataforma 
Código de identificação da plataforma portuária a que o centro de 

custo se refere 
VARCHAR(100) NOT NULL 

nível_hierarquico Nível de hierarquia do centro de custo VARCHAR(5) N/A 

sigla Sigla de identificação do centro decusto VARCHAR(5) N/A 

codigo_e_designacao Concatenação da identificação do centro de custo e designação VARCHAR(100) NOT NULL 

fk_id_gpi 
Chave estrangeira de ligação à entidade Gestão Patrimonial 

Imobiliária 
INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

 Gestão Patrimonial Imobiliária: A entidade Gestão Patrimonial Imobiliária armazena informação que 

descreve os contratos de licenças ou concessões existentes na área de jurisdição da APL. Esta 

tabela é carregada através do ficheiro de integração proveniente do sistema SAP e apresenta: 

o Uma associação simples à entidade geográfica Edifícios. A cada linha da entidade Gestão 

Patrimonial Imobiliária, ou seja, a cada contrato de licença ou concessão, poderá corresponder um 

ou mais edifícios. Assim a relação entre estas duas entidades terá uma multiplicidade de um para 

muitos (1:M);  

o Uma associação simples à entidade geográfica Ocupações. A cada linha da entidade Gestão 

Patrimonial Imobiliária, poderá corresponder uma ou mais áreas de ocupação. Assim a relação 

entre estas duas entidades terá uma multiplicidade de um para muitos (1:M);  

o Uma associação simples à entidade Centros de Custo. Ás várias linhas da entidade Gestão 

Patrimonial Imobiliária, poderá corresponder um centro de custo. Assim a relação entre estas duas 

entidades terá uma multiplicidade de muitos para um (M:1). 

Esta entidade pode ser definida pelos atributos presentes na Tabela 22. 
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Tabela 22: Entidade Gestão Patrimonial Imobiliária. 

Atributo Descrição Tipo de Dados Restrição de integridade 

id_gpi Valor único de identificação da área de projecto SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY 

codigo_processo Número de identificação interno do contrato VARCHAR(10) NOT NULL 

cliente Identificação do cliente detentor do contrato VARCHAR(100) NOT NULL 

morada Morada onde se encontra o objecto contratado VARCHAR(100) NOT NULL 

codigo_postal Código postal  VARCHAR(8) NOT NULL 

descricao_postal Descrição do código postal VARCHAR(50) NOT NULL 

tipo_contrato 
Identificação do tipo de contrato celebrado (Licença ou 

Concessão) 
VARCHAR(30) NOT NULL 

data_inicio_contrato Data de inicio do contrato DATE N/A 

data_fim_contrato Data em que o contrato caduca DATE N/A 

duracao_contrato 
Duração do contrato em anos e regra de renovação quando 

aplicável 
VARCHAR(100) N/A 

tipo_uso Tipo de uso que se dá ao bem contratado VARCHAR(50) N/A 

descricao_elemento Descrição do bem contratado VARCHAR(100) N/A 

quantidade_contratada 
Quantidade de bem contratado (poderá ser o valor da área em m2 

aproximada a um valor inteiro, ou uma quantidade de objectos) 
INTEGER N/A 

valor_negociado Valor negociado pelo bem DOUBLE PRECISION N/A 

valor_contratado Valor contratado do bem DOUBLE PRECISION N/A 

data_fim_elemento Data em que caducou o contrato posterior DATE N/A 

data_ultima_factura Data da última facturação DATE N/A 

descricao_zona Descrição da zona envolvente ao bem contratado VARCHAR(100) NOT NULL 

fk_id_centrocusto Chave estrangeira de ligação à entidade Centros de Custo INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

fk_id_ocupacao Chave estrangeira de ligação à entidade Ocupação Exterior INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

fk_id_edificio Chave estrangeira de ligação à entidade edifício INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY 

 

Na Figura 58 encontra-se o esquema conceptual OMT-G de acordo com as descrições de cada uma 

das entidades. 

 

Figura 58: Esquema lógico do modelo de dados para o SIG APL. 

5.3.2. Modelo de Dados para a Cartografia oficial da APL 
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Este modelo de dados será independente do modelo anterior, uma vez que não contém informação 

relevante para o negócio. Este modelo de dados tem por objectivo armazenar os dados geográficos que 

compõem o MNC. Desta forma, tornar-se-á possível obter uma actualização sistematizada da 

cartografia, normalização da informação cartográfica e uma visualização dinâmica da cartografia através 

da geração de um histórico cartográfico. 

Este modelo de dados consiste em tantas entidades quanto o número de temas existentes no MNT da 

APL. No presente caso serão sete. Cada uma destas entidades é generalizada conceptualmente pela 

sua forma geométrica, ou seja, em cada tema poderá haver dados geográficos do tipo ponto, polígono e 

linha. Nenhuma entidade está relacionada entre si.  

Em cada uma destas entidades existirá apenas informação georreferenciada, alguma informação 

alfanumérica associada (e.g. nome) que os permita identificar inequivocamente e ainda informação 

temporal que permita identificar a época a que cada objecto cartográfico diz respeito. Na Figura 59 

encontra-se o esquema conceptual OMT-G para este modelo de dados. 

 

Figura 59: Equema lógico do modelo de dados para a cartografia oficial da APL. 

 

5.4. Implementação e carregamento da BDG 

5.4.1. Definição de um servidor em PostgreSQL e criação da BDG 

De forma a alojar a BDG que irá armazenar os dados deste projecto, será necessário definir um servidor. 

No ambiente da APL, o PostgreSQL e outros softwares essenciais para a aplicação que se pretende 

desenvolver no âmbito deste projecto deverão ser instalados no servidor próprio da Administração e 

será a partir daí que a informação será distribuída para os vários utilizadores. Neste caso, de forma a 

testar as funcionalidades, definiu-se um servidor local, alojado num computador pessoal. O servidor 

local será aqui sempre definido como localhost. Assim, o primeiro passo para proceder à 

implementação da BDG, consiste em definir o servidor em ambiente PostgreSQL (Figura 60). 
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Figura 60: Definição do servidor em ambiente PostgreSQL. 

 

5.4.2. Criação dos esquemas e tabelas 

Os esquemas e tabelas serão definidos no SGBD PostgreSQL através da linguagem SQL. Será 

carregada a extensão espacial PostGIS, que permitirá ao sistema gerir dados de carácter geográfico e 

serão criados os dois esquemas: um para alojamento dos dados de gestão dominial (SIGAPL_GD); 

outro para os dados de cartografia (SIGAPL_Carto); que armazenarão as tabelas correspondentes, 

criadas de acordo com os atributos e restrições de integridade definidos. Todo o código SQL poderá ser 

consultado em anexo (Anexo 5), aqui serão apenas apresentadas as definições genéricas de criação de 

esquemas e tabelas. 

 Carregamento da extensão espacial PostGIS 

O carregamento da extensão espacial é efectuado através do seguinte código: 

CREATE EXTENSION postgis; 

Além desta extensão, o PostGIS permite ainda a possibilidade de carregar duas outras extensões que 

possibilitam a gestão de topologia (topology checker) e geocódigos (tiger geocoding), mas que não 

foram carregadas uma vez que fogem do âmbito deste projecto.  

Após carregamento da extensão espacial, são criadas por defeito duas tabelas no esquema public 

(esquema por defeito do PostgreSQL): 

o geometry_columns: tabela que regista todas as tabelas que estão presentes na base de dados 

que possuem atributos geográficos e suas propriedades geométricas e outras características; 

o spatial_ref_sys: tabela com todos os sistemas de referência espaciais e suas características. 

 Criação das tabelas 

As tabelas são a representação das entidades definidas em cada esquema e são criadas através do 

seguinte código SQL: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS [nome_do_esquema].[nome_da_tabela] ( 

 [nome_da_coluna]   [tipo_de_dados] 

); 
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5.4.3. Definição das restrições de integridade 

As restrições de integridade podem ser definidas aquando a criação das tabelas. Por uma questão de 

organização, decidiu-se definir as restrições de integridade em separado. Tal como no ponto anterior, 

todas as restrições de integridade foram definidas através de código SQL e podem ser consultadas em 

anexo (Anexo 4), sendo aqui apresentadas as definições genéricas de atribuição das restrições de 

integridade. 

 Atribuição de chaves primárias 

A atribuição de chaves primárias é efectuada através do seguinte código SQL: 

ALTER TABLE [nome_da_tabela] ADD PRIMARY KEY ([nome_da_coluna]); 

Ao atribuir a restrição de chave primária a um atributo da tabela, está-se também a indicar que o 

atributo não poderá conter valores nulos nem valores repetidos, ou seja, cada chave primária deverá ser 

obrigatoriamente identificada por um valor e esse valor deverá ser único. 

 Atribuição de chaves estrangeiras 

A atribuição das chaves estrangeiras é efectuada através do seguinte código SQL: 

ALTER TABLE [nome_da_tabela] ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY ([nome_da_coluna]) REFERENCES [nome_da_tabela_a_relacionar] 
([nome_da_coluna_da_tabela_a_relacionar]) MATCH SIMPLE; 

A relação da chave estrangeira poderá ser simples (MATCH SIMPLE) ou completa (MATCH FULL). No 

PostgreSQL, existem dois tipos de relacionamento entre tabelas: 

o MATCH FULL: Não permite que haja colunas que definem chaves estrangeiras com valores 

nulos,o que significa que todas as linhas de uma tabela devem corresponder a pelo um valor de 

outra tabela; 

o MATCH SIMPLE:  Permite que existam valores nulos nas colunas que definem chaves 

estrangeiras, o que significa que uma determinada linha não necessita obrigatoriamente de ter 

correspondência noutra tabela.  

Neste fase inicial do projecto, todas as chaves estrangeiras terão uma relação simples.  

 Atribuição de restrições nulas 

A atribuição de restrições nulas é efectuada através do seguinte código SQL: 

ALTER TABLE [nome_da_tabela] ALTER COLUMN [nome_da_coluna] SET NOT NULL; 

5.4.4. Definição de regras especiais 

As regras especiais podem ser definidas como acções que são realizadas automaticamente no 

momento em que há uma interacção com as tabelas, nomeadamente através de eventos de inserção, 

remoção ou modificação de dados. São definidas funções que, através de Triggers, serão executadas 

de forma automática sempre que um dos referidos eventos ocorrer. As funções e os Triggers são 

definidos através da linguagem Procedual Language/Structured Query Language (PL/SQL). 
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Algumas das funções que serão utilizadas não necessitam de ser criadas, uma vez que a extensão 

espacial PostGIS já fornece algumas funções importantes, como por exemplo o cálculo da área de um 

polígono através da função ST_Area(). 

Nesta fase do projecto, estas funções não foram ainda implementadas, uma vez que não existem dados 

suficientes para as testar de forma realista, logo da forma mais correcta possível. A implementação 

destas funções deverá ser considerada em desenvolvimentos futuros a este projecto, embora em 

seguida sejam definidos os eventos que deverão ocorrer nas seguintes entidades: 

 Gestão patrimonial imobiliária 

o Todos os meses deverá ser gerado um novo ficheiro de integração proveniente do sistema SAP. 

Os parâmetros de geração, nomeadamente data e hora a que este ficheiro deverá ser gerado, 

deverão ser definidas no SAP. Sempre que esse ficheiro for gerado, o SIG APL deverá ser capaz 

de actualizar a entidade Gestão Patrimonial Imobiliária. Sempre que esta entidade for actualizada, 

dever-se-ão ter em conta os seguintes eventos: 

 Verificar a data de final de contrato. Se a data de contrato caducou, colocar o valor “caducado” 

no atributo estado_contrato; 

 Verificar a data de início de contrato. Se a data de início de contrato for modificada para um 

contrato anteriormente existente, colocar o valor “renovado” no atributo estado_contrato; 

 Às novas entradas de contratos nesta entidade deverá ser colocado o valor “novo” no atributo 

estado_contrato;  

 Aos contratos que tenham sido adicionados anteriormente e não verifiquem qualquer das 

condições acima referidas, deverá ser colocado o valor “em vigor” no atributo estado_contrato;  

 Verificar a data de última facturação. Se a data da facturação caducou, colocar o valor “em 

atraso” no atributo estado_facturacao. 

 Verificar a data de última facturação. Se a data da facturação foi alterada, colocar o valor 

“celebrado” no atributo estado_facturacao. 

 Se nenhum dos casos anteriores se verificar, isto é, se a data de última facturação não 

caducou mas também não foi alterada, o atributo estado_facturacao deverá receber o valor 

“em conformidade”. 

 Centros de custo 

o A tabela Centros de Custo é actualizada mensalmente pela Divisão Financeira da APL. Esta 

tabela deverá ser colocada no mesmo local onde é gerado o ficheiro de integração de Gestão 

Patrimonial Imobiliária. Mensalmente a entidade Centros de Custo será actualizada de forma 

automática. 

 Edifícios 

o Sempre que é adicionado um novo edifício, deverá ser calculado automaticamente o valor da sua 

área em metros quadrados; 
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o Sempre que for eliminado um edifício, este não será eliminado da base de dados. O valor do 

atributo estado passará para “demolido” e será colocada a data do dia da acção de eliminação no 

atributo data_demolicao. 

 Outras entidades do tipo polígono 

o Sempre que for adicionada uma entidade do tipo polígono, deverá ser calculado automaticamente 

o valor da sua área em metros quadrados; 

A restante informação não será actualizada de forma automática, sendo neste caso a actualização da 

BD da responsabilidade dos técnicos SIG, através da aplicação desktop do SIG APL.  

 

5.4.5. Carregamento dos dados para a BDG 

Os dados que no final do capítulo anterior foram convertidos para o formato CSV, serão agora 

carregados para a BDG. Mais uma vez será utilizada a linguagem SQL para executar essa tarefa 

através da seguinte instrução: 

COPY esquema.nome_da_tabela (atributos da tabela para os quais se pretendem copiar os dados) 

FROM ‘caminho onde se encontra a tabela em formato CSV’ 

WITH DELIMITER AS ‘;’ ; 

No capítulo anterior, aquando a passagem de SHP para CSV, foi necessário definir a geometria como 

um formato de texto especial denominado WKT. No processo de carregamento dos dados, este formato 

terá de ser convertido para outro que seja interpretado pelo SGBD. Assim, na passagem da informação 

contida em CSV para uma entidade da BDG, a geometria deverá ser convertida para o formato de texto 

Well-Known Binary (WKB). Este formato é semelhante ao WKT, e também uma norma OGC, mas cuja 

informação da geometria se encontra convertida em binário. Para obter a geometria neste formato, 

deverá ser considerada a função GeomFromText([geometria no formato em WKT]) durante o processo 

de carregamento dos dados. 

Os dados serão migrados do ficheiro CSV para as entidades na BDG respeitando a ordem das colunas, 

ou seja, na passagem dos dados é feita uma correspondência entre atributos. O primeiro atributo 

presente no ficheiro CSV será copiado para o primeiro atributo da entidade.  

 

5.5. Dados mantidos em pastas no servidor 

Optaram-se por deixar de fora da BDG diversos dados, como é o caso de Ortofotos e Cartografia antiga 

da APL em formato matricial e diversos dados de documentação. Apesar de se encontrarem fora da 

BDG, estes dados serão apresentados ao utilizador na aplicação. 

Em relação aos dados de documentação, será indicado o caminho onde estes se encontram no lado do 

servidor, tendo o utilizador de seguir o link para poder visualizar um determinado documento. 

Em relação às Ortofotos e Cartografia antiga da APL em formato matricial, devido a limitações 

computacionais, não foi possível colocar estes objectos na BDG. Foram testadas ferramentas existentes 
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para a introdução de informação matricial em entidades do PostgreSQL, nomeadamente a ferramenta 

raster2pgsql que converte uma imagem matricial para o formato de texto WKB e gera automaticamente 

um código SQL para a introdução dessa informação na BDG. Contudo este processo não se mostrou 

eficaz, uma vez que passadas algumas horas o processamento continuava, tendo por vezes bloqueado 

o sistema operativo.  

 

5.6. Manutenção e conservação da BDG 

Ao longo do tempo de vida da aplicação, a BDG deverá sofrer acções regulares e sistemáticas de 

actualização ou edição dos dados através de boas práticas executadas em gabinete por técnicos de 

SIG. Será desta forma, garantida a operacionalidade do sistema. Este processo poderia ser executado 

directamente através do SGBD disponível para o efeito, contudo, devido à complexa natureza dos 

dados geográficos, a melhor solução passa por utilizar uma ferramenta que permita visualizar e editar 

os dados geográficos de uma forma intuitiva. Para atingir este objectivo, é utilizada a aplicação SIG 

desktop QGIS. Trata-se de uma aplicação livre e opensource capaz de interpretar dados de carácter 

geográfico, permitindo ainda a edição gráfica e alfanumérica da informação, geração de cartografia 

temática ou a realização de diversas análises espaciais. No caso do SIG APL, esta será uma 

ferramenta que possibilitará a comunicação entre o técnico de SIG e a BDG, permitindo por um lado o 

acesso aos dados e, por outro, o seu carregamento através da interface gráfica do QGIS (Figura 61). 

Esta interface proporcionada pelo QGIS  define o módulo de gestão de dados geográficos referido 

aquando a definião dos objectivos do projecto, conforme a Figura 2. 

 

Figura 61: Esquema de interacção dos técnicos de SIG com a BDG através da interface do QGIS. 

O QGIS permite a ligação a uma BDG alojada no SGBD PostgreSQL através da aplicação DB Manager. 

Os dados importados através da BD podem ser editados recorrendo à tabela de atributos de cada 

entidade. Permite ainda criar e editar a geometria das entidades geográficas (polígonos, linhas e pontos) 

através de ferramentas de edição gráfica disponíveis para o efeito, sendo uma mais-valia por exemplo 

na criação de novos edifícios ou delimitação de novas áreas de ocupação, ou edição das mesmas 

(Figura 62). 
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Figura 62: Exemplo de edição de um polígono de ocupação recorrendo às funcionalidades do QGIS. 

Alternativamente poder-se-ia ter desenvolvido uma ferramenta única para este projecto, mas tal esforço 

seria um desperdício de tempo e recursos, uma vez que as ferramentas opensource já disponíveis são 

mais que suficientes para que os técnicos SIG possam executar as suas tarefas de manutenção da 

informação do sistema e obtenção de diversos produtos a partir da mesma. Existem contudo métodos 

bastante simples de personalizar e simplificar a interface do QGIS sem que para isso seja necessário 

recorrer ao código fonte da aplicação. De forma a facilitar ou até automatizar algumas tarefas 

executadas pelos técnicos, poderão também ser desenvolvidos plugins específicos para as 

necessidades dos técnicos. Os plugins em QGIS são desenvolvidos através da linguagem de 

programação Python recorrendo a duas bibliotecas de desenvolvimento denominadas PyQgis e PyQt, 

embora muitas outras bibliotecas possam ser integradas no desenvolvimento. Poderá ser algo a 

desenvolver no futuro mas que nesta fase não é relevante para atingir os objectivos do projecto.  
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Capítulo VI – Aplicação WebSIG APL 

 

Ao longo do próximo capítulo será feita a apresentação da arquitectura e da implementação da 

aplicação WebSIG APL. No presente projecto será utilizada a norma WMS para a apresentação da 

diversa informação geográfica. Esta norma irá permitir visualizar os dados geográficos que desta forma, 

poderão ser disponibilizados na aplicação de uma forma que exija menor processamento quer do lado 

do cliente, quer do lado do servidor. 

 

6.1. Arquitectura do WebSIG APL 

Será a partir de uma aplicação na Web que o utilizador efectuará todas consultas de informação. De 

forma a obter os resultados pretendidos, o utilizador terá de fazer um pedido que passará por um 

processo que se encontra esquematizado na Figura 63. 

 

Figura 63: Arquitectura da aplicação web WebSIG APL. 

A arquitectura aqui apresentada consiste em três componentes fundamentais: back-end, front-end e 

web service: 

 Back-end: Termo que se refere à componente responsável pela comunicação com os recursos 

disponíveis no servidor, alojados numa BD que serão utilizados para dar resposta às questões do 

utilizador, suportando assim a componente front-end (Rouse, 2005a). Desta componente (Figura 64), 

farão parte a BDG, mantida em PostgreSQL, e o Geoserver. Este último é uma aplicação opensource 

que permite fazer a gestão dos dados geográficos alojados na BDG, no que há sua representação ao 

utilizador diz respeito, recorrendo a normas abertas (Geoserver, 2015). Existem outras alternativas 

opensource ao Geoserver, sendo exemplos o Mapnik ou o Mapserver. 
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Figura 64: Componente Back-End da arquitectura da aplicação web. 

 Front-end: Termo que se refere à componente responsável pela recolha e visualização da 

informação introduzida e pedida pelo utilizador (Figura 65), ou seja, é no front-end que o utilizador 

interage directamente com a aplicação (Rouse, 2006). 

A aplicação será acedida através de um navegador Web. Foi seleccionado o Google Chrome para o 

desenvolvimento e teste da aplicação, embora outros navegadores como o Mozilla Firefox, Internet 

Explorer ou Opera, possam ser igualmente utilizados. A página web, onde será alojada a aplicação 

será criada recorrendo à linguagem de marcação HTML5 e será estilizada através da linguagem de 

folhas de estilo CSS3. As suas funcionalidades serão garantidas através da linguagem browser 

scripting javascript através da utilização das bibliotecas jQuery, OpenLayers, GeoEXT e Pro4JS: 

o jQuery: é uma biblioteca opensource que foi desenvolvida para simplificar a navegação em 

documentos HTML, contribuindo para o desenvolvimento de aplicações e páginas web com 

conteúdos dinâmicos e interactivos através da adição de animações e eventos que tornam a 

própria informação mais apelativa ao utilizador;  

o OpenLayers: é uma biblioteca opensource desenvolvida para disponibilizar e apresentar mapas 

nos navegadores web. Disponibiliza ainda diversas funções com vista a garantir uma experiência 

única de utilização na interacção do utilizador com o mapa. Será através desta biblioteca que será 

feito um pedido para a disponibilização do mapa de cobertura OpenStreet Maps (OSM). Este 

pedido irá permitir que, ao inicializar a aplicação, seja efectuada uma ligação ao servidor do OSM 

de onde será descarregado o mapa; 

o GeoEXT: é uma biblioteca opensource que pode ser integrada com a biblioteca Openlayers e tem 

por objectivo criar interfaces semelhantes aos SIG desktop (e.g. QGIS, ArcGIS) nas aplicações 

web; 

o Proj4JS: é uma biblioteca opensource que disponibiliza a definição de vários sistemas de 

referência, Data geodésicos e respectivos parâmetros de transformação entre os diferentes 

sistemas. 
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Figura 65: Componente Front-End da arquitectura da aplicação web. 

 Web service: Termo que se refere ao serviço que possibilita um método de comunicação entre dois 

componentes, dispositivos ou aplicações através da Web (Rouse, 2007). Este serviço (Figura 66) 

tem assim o objectivo de garantir a comunicação entre o front-end e o back-end através de uma 

linguagem que seja comum às duas, como por exemplo através de codificação XML, GML ou 

GeoJSON.  

O web service utilizado para a comunicação entre o front-end e o back-end será o Apache HTTP 

Server, juntamente com o Apache Tomcat Servlet.  

o Apache HTTP Server: Permite a criação de um servidor seguro e eficiente que providencie 

serviços na web recorrendo a normas HTTP (Apache, 2015a). 

o Apache Tomcat Server: É uma extensão do servidor Apache HTTP que permite simplificar o 

processo de ligação entre aplicações escritas em Java do lado do servidor (como é o caso do 

Geoserver) e as aplicações do lado do utilizador (Apache, 2015b). 

 

Figura 66: Componente Web Service da arquitectura da aplicação web. 

O processo apresentado na Figura 63, pode ser descrito da seguinte forma: 

 Etapa 1 – Pedido do utilizador: Na primeira etapa do processo, o utilizador irá aceder ao website que 

aloja a aplicação através do navegador web. Aqui será possível realizar consultas de informações de 

objectos representados sobre o mapa. A selecção da consulta pretendida constitui o pedido do 

utilizador (e.g. obtenção de informações sobre um determinado objecto);  

 Etapa 2 – Processamento inicial do pedido: Após selecção da consulta pretendida, é iniciado o 

processamento do pedido através da execução das funções desenvolvidas em javascript; 

 Etapa 3 – Pedido XML/HTTP: De forma a aceder à informação que o utilizador pretende consultar é 

necessário que seja efectuada uma comunicação com a BD onde os dados se encontram alojados, 

ou seja, é nesta etapa efectuada a comunicação entre o front-end e o back-end. Esta acção será 
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realizada pela aplicação javascript em conjunto com o web service. Do lado do front-end, o pedido 

XML/HTTP será enviado pela aplicação javascript. Será nesta fase que será definido o formato que 

se pretende obter de resposta, isto é, se pretendemos a resposta em formato de texto simples 

(indicado por exemplo para obter informações simples presentes na BD) ou a resposta em formato 

imagem ou texto codificado segundo os padrões XML (indicados para obter representações de 

objectos geográficos). O pedido será então codificado pelo web service Apache HTTP server e 

Apache Tomcat server, sendo em seguida enviado para o back-end; 

 Etapa 4 – Processamento do pedido: Após formalizado o pedido ao back-end, será na aplicação 

Geoserver, que será processada a mensagem codificada proveniente do front-end; 

 Etapa 5 – Pedido à BD: Após descodificação do pedido do utilizador pela aplicação Geoserver, serão 

executadas as interrogações à BDG; 

 Etapa 6 – Resposta da BD: As interrogações serão processadas e respondidas pela BDG. A 

resposta dada pela BD às interrogações será novamente codificada pela aplicação Geoserver; 

 Etapa 7 – Processamento da resposta: Na aplicação Geoserver, a resposta da BDG será codificada 

num determinado formato (e.g. texto, imagem, GML, GeoJSON, etc.) formato definido pela 

configuração do serviço WMS no Geoserver. A mensagem codificada irá mais uma vez passar pelo 

web service, retornando à aplicação javascript do front-end, onde será posteriormente descodificada;  

 Etapa 8 – Implementação no website: Esta é a etapa final de todo o processo. Aqui será 

descodificada a mensagem proveniente do web service e implementada, tornando assim possível a 

disponibilização da resposta ao utilizador, que poderá agora ser visualizada através do navegador 

web.  

 

6.2. Configuração do serviço WMS  

6.2.1. Funcionamento do serviço  

As especificações do serviço WMS definem um certo número de pedidos que podem ser efectuados e 

garantidos pela aplicação Geoserver. Um serviço WMS deverá obrigatoriamente ser capaz de dar 

resposta aos dois seguintes pedidos: 

 GetCapabilities: retorna à aplicação, um documento formatado segundo as normas XML que contém 

os metadados referentes à informação do serviço WMS; 

 GetMap: retorna à aplicação uma imagem matricial representativa do mapa, de acordo com as 

necessidades do utilizador. 

Opcionalmente poderão ser feitos outros três tipos de pedidos: 

 GetFeatureInfo: retorna informação referente ao objecto no qual se clicou com o rato no mapa. Por 

exemplo, ao clicar num objecto representativo do edifício no mapa, será obtida a informação 

existente na BDG sobre esse edifício. Essa resposta pode ser obtida através dos seguintes formatos: 

o text/plain: apresenta a informação na forma de texto simples;  
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o text/html: apresenta a informação através de texto formatado segundo especificações HTML 

definidas. Assim, a exibição de informação neste formato dará a possibilidade de personalizar a 

forma como a informação é apresentada ao utilizador. Por exemplo, poderá ser definida uma 

tabela que facilitará a leitura dos vários atributos do objecto ou até destacar informação mais 

importante por cores, ou colocar imagens, tornando a própria informação mais apelativa. 

 DescribeLayer: retorna uma mensagem no num formato segundo as normas XML com a descrição 

de uma ou mais camadas do mapa; 

 GetLegendGraphic: retorna a imagem ou ícone representativo da camada em questão e 

correspondente texto associado (nome da camada), de forma a ser utilizado como legenda. 

 

6.2.2. Configuração e validação do serviço  

A configuração do serviço WMS ou qualquer outro serviço em ambiente Geoserver é bastante simples, 

uma vez que esta configuração é feita através de uma interface gráfica bastante intuitiva. O primeiro 

passo para configurar o serviço consiste na criação de um Workspace. Aqui é então criada uma área de 

trabalho onde se irão definir os serviços que se pretendem implementar, onde estão localizados os 

dados e que camadas vectoriais ou matriciais se pretendem implementar no sistema. Nesta fase deverá 

ser definido um nome para o Workspace e quais os serviços a habilitar (Figura 67). Neste caso, o 

Workspace terá o nome de WebSIG-APL e será apenas habilitado o serviço WMS, uma vez que se 

pretende apenas definir um serviço para visualização da informação. Opcionalmente poderão ser 

definidos metadados deste Workspace, nomeadamente responsável pelo sistema e respectivos 

contactos. 

 

Figura 67: Configuração de um Workspace em ambiente Geoserver. 

De seguida deverá ser configurado o serviço WMS a atribuir ao Workspace. Para tal basta no menu de 

configuração do serviço (acedido na barra lateral da da interface do Geoserver) atribuir o Workspace 

criado anteriormente (Figura 68). 
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Figura 68: Configuração do serviço WMS em ambiente Geoserver. 

Por fim, deverá ser preenchido o formulário do serviço, onde se definirão os metadados do serviço 

(entidade responsável pelo serviço, contactos, resumo, título, etc.) e outras configurações, 

nomeadamente forma como deverá ser feita a reamostragem da imagem, formato da imagem, sistemas 

de coordenadas permitidos, tipos de pedidos permitidos, etc. Esta definição poderá ser descrita 

segundo diversos parâmetros que irão definir a forma como o mapa deverá ser apresentado ao 

utilizador. Existem diversos parâmetros que podem ser especificados, mas apenas alguns serão 

obrigatórios de forma a permitir validar o tipo de pedidos que serão feitos ao serviço. 

Com o serviço WMS definido, torna-se necessário proceder à sua validação antes de avançar para a 

definição das camadas.  

Através do navegador Web, executa-se um pedido ao servidor, neste caso o pedido GetCapabilities. 

Esse pedido deverá ser executado através do seguinte endereço: 

http://localhost:8080/geoserver/WebSIG-APL/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities 

Efectuado o pedido com sucesso, será obtido um documento no formato XML(Figura 69), que contém 

as definições do mapa, metadados, camadas existentes, sistemas de coordenadas suportados pedidos 

que podem ser efectuados pelo cliente ao servidor, entre outros.  

 

Figura 69: Excerto do documento obtido no formato XML contendo as características do serviço WMS definido. 

Menu de configuração de serviços 

http://localhost:8080/geoserver/WebSIG-APL/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities


Desenvolvimento de um SIG para gestão portuária – O caso do Porto de Lisboa 

 

91 
 
 

Após validação do serviço, este poderá ser apresentado através do QGIS ou outra aplicação SIG que 

seja capaz de disponibilizar informação proveniente de um serviço WMS. No QGIS é possível 

disponibilizar o serviço com os pedidos GetMap e GetFeatureInfo. Esse pedido pode ser também 

verificado através da pré-visualização de camadas no Geoserver. Esta pré-visualização consiste na 

apresentação da camada numa simples aplicação web utilizando a biblioteca Openlayers (Figura 70).  

 

 

Figura 70: Visualização das Freguesias através do serviço WMS, utilizando a possibilidade de pré-visulização de camadas no Geoserver. 

O serviço WMS será disponibilizado na aplicação web através de código Javascript, recorrendo à 

biblioteca OpenLayers. 

 

6.3. Configuração das camadas no Geoserver 

Da mesma forma que é bastante simples configurar um serviço de mapas WMS no Geoserver, a 

configuração das camadas a apresentar na aplicação segue o mesmo grau de dificuldade. Não se irá 

entrar aqui em grandes detalhes do processo que deverá ser seguido. A documentação oficial do 

Geoserver (disponível no site oficial) está bastante completa e bem explícita. Em jeito de resumo, no 

processo deverá ser seleccionado o tipo de dados geográficos a disponibilizar (vectorial ou matricial), a 

fonte que contém os dados que irão constituir a camada (BD ou ficheiro isolado) e ainda a forma como 

essa camada deverá ser apresentada através da introdução dos estilos definidos anteriormente em 

QGIS e guardados no formato SLD. Poderá ainda ser feita uma pré-visualização do aspecto da camada 

através da funcionalidade referida anteriormente e visível na Figura 70. 
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6.4. Apresentação da aplicação WebSIG 

A aplicação WebSIG APL foi desenvolvida sobre a linguagem de marcação HTML5, estilização de 

página com CSS3 e utilizando a linguagem webscripting Javascript para o desenvolvimento de 

funcionalidades que permitem a manipulação do mapa e dos objectos nele presentes bem como a 

obtenção de informações relevantes sobre esses objectos. Foi ainda utilizada a linguagem server 

scripting PHP para possibilitar a comunicação da aplicação co  a BD. 

Inicialmente irá surgir uma página de Login (Figura 71). O sistema de Login não está ligado a qualquer 

sistema de autenticação seguro e serve apenas como amostra do que no futuro deverá ser o aspecto 

da autenticação da aplicação.  

 

 

Figura 71: Página de Login. 

Após efectuado o Login, surgirá então a aplicação WebSIG APL. 

Em termos de design, optou-se por um usar um estilo minimalista de alto contraste, ou seja, a aplicação 

apresenta uma interface simples e de cores escuras. Espera-se desta forma não só tornar a aplicação 

intuitiva e amigável ao utilizador, bem como destacar o conteúdo mais importante, minimizando as 

distracções. 

A aplicação é constituída por 5 componentes: Cabeçalho; barra de ferramentas; barra lateral; área do 

mapa e rodapé (Figura 72). A barra lateral encontra-se escondida inicialmente. Para a visualizar, dever-

se-á clicar no botão “Menu”. 
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Figura 72: Vista geral da aplicação WebSIG APL 

. 

6.4.1. O cabeçalho 

O cabeçalho é constituído pelo logótipo da APL e por três hiperligações (Figura 73).  

 

 

Figura 73: Cabeçalho da aplicação web. 

O logótipo, além de identificar a entidade à qual pertence a aplicação tem a função de restabelecer a 

aplicação às suas definições originais. Para tal, basta clicar com o rato sobre o logótipo. 

Cada uma das hiperligações seleccionadas redireccionam para websites que contenham informação 

que possam ser do interesse do utilizador. A primeira hiperligação redirecciona o utilizador para o 

website oficial da APL, denominado Portal do Porto de Lisboa. A segunda hiperligação redirecciona o 

utilizador para o website de previsão de marés mantido pelo Instituto Hidrográfico da Marinha 

Portuguesa. Por fim, a terceira hiperligação redirecciona o utilizador para o website Marine Traffic. Este 

website contém uma aplicação WebSIG que permite consultar em tempo real informações e a 

localização das embarcações a nível mundial. No caso desta hiperligação, o utilizador é directamente 

reencaminhado para a área do Porto de Lisboa. Esta informação é obtida através de dados Automated 

Identification System (AIS) cedidos pelos sistemas de monitorização de embarcações Vessel Traffic 

Service (VTS). No caso da APL, este sistema de monitorização encontra-se no Centro de Controlo de 

Tráfego Marítimo localizado em Algés (Figura 74). 
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Figura 74: Edifício do Centro de Controlo de Tráfego Marítimo em Algés) (Frasquilho, 2008). 

Espera-se, em desenvolvimentos futuros, habilitar o SIG APL com uma funcionalidade semelhante à 

cedida pelo Marine Traffic, embora vocacionada para a área do negócio portuário da APL. Isto significa 

que não conterá apenas a localização e informação sobre as embarcações que chegam e partem do 

porto de Lisboa, mas deverá também conter informação financeira. 

 

6.4.2. A barra de ferramentas 

A barra de ferramentas é composta por 16 funcionalidades (Figura 75). As funcionalidades aqui 

apresentadas permitem ao utilizador arrastar, modificar a escala e seleccionar camadas, bem como, 

realizar operações mais avançadas, como a possibilidade de efectuar medições, desenhar novos 

elementos, adicionar marcadores ou obter informação sobre os objectos através de queries à BDG. 

Contudo, nos casos do desenho de novos elementos e na adição de marcadores, é um processo não 

transcaccional,ou seja, os elementos desenhados não serão guardados na BD. Estas funcionalidades 

constituem protótipos que, em desenvolvimentos futuros, têm em vista a possibilidade de transacção de 

informação através da aplicação web.  

 

 

Figura 75: Barra de ferramentas da aplicação. 

Além dessas funcionalidades, a barra de ferramentas tem ainda uma opção denominada “Data” que 

permite escolher a data à qual os dados se referem. Esta opção irá influenciar os objectos geográficos 

que contém atributos temporais. 

A ferramenta “Escala” permite escolher de forma rápida a escala à qual se pretende visualizar o mapa e 

os objectos geográficos nele presentes. 

A ferramenta denominada “Menu” permite abrir a barra lateral. 
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6.4.3. A barra lateral 

A barra lateral divide-se em duas secções (Figura 76). A primeira secção permite fazer pesquisas 

baseadas em determinados critérios a definir pelo utilizador. Aqui existe a possibilidade de efectuar uma 

pesquisa a: 

 Edifícios: pelo seu nome, número de centro de custo ou número de imobilizado;  

 Ocupações: pelo tipo de ocupação, titular e número do centro de custo.  

 

Figura 76: Funcionalidades da barra lateral da aplicação. 

A segunda secção apresenta o resultado da pesquisa efectuada pelo utilizador sob a forma de uma 

tabela. 

 

6.4.4. A área do mapa 

A área do mapa apresenta uma cobertura à escala global proveniente do serviço de mapas do 

OpenStreetMap (OSM) (Figura 77). Esta cobertura é permanente e será sobre esta que todas as outras 

entidades presentes nesta aplicação serão visualizadas. 

 

Figura 77: Área do mapa onde o utilizador executará acções sobre o mapa e poderá visualizar a diversa informação geográfica contida na aplicação. 

Além da cobertura, a área do mapa contém três ferramentas: um mapa de enquadramento, uma barra 

de navegação rápida e um menu de selecção de camadas: 
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 Mapa de enquadramento: encontra-se no canto inferior direito da área do mapa e poderá ser acedido 

clicando no ícone “+” e, após aberto, ser escondido clicando no ícone “x”. O mapa de enquadramento 

apresenta a área do mapa numa escala menor. Um rectângulo vermelho indica a proporção do mapa 

que o utilizador se encontra a visualizar na área principal. Arrastando a área no mapa de 

enquadramento, é arrastada a vista na área do mapa. Esta ferramenta é particularmente útil para 

navegar rapidamente para áreas mais distantes sem que para isso seja necessário arrastar o mapa 

principal ou afastar a vista. 

 Barra de navegação rápida: encontra-se no canto superior esquerdo da área do mapa e é constituído 

por duas funcionalidades. A primeira, na parte superior, permite navegar no mapa em quatro 

direcções, esquerda, direita, cima e baixo. A segunda permite aumentar e diminuir a escala do mapa. 

Esta ferramenta pode ser utilizada como alternativa às ferramentas de navegação e 

aproximar/afastar vista, descritas anteriormente; 

 Menu de selecção de camadas: encontra-se no canto superior direito da área do mapa e permite ao 

utilizador ligar e desligar as camadas que deverão aparecer na área do mapa. 

 

6.4.5. O rodapé 

O rodapé é constituído pela informação da versão (canto inferior esquerdo), coordenadas (centro) e 

uma escala gráfica (canto inferior direito):  

 Coordenadas: Informação que indica o sistema de coordenadas utilizado na georreferenciação dos 

objectos sobre o mapa e qual a coordenada actual sobre a qual o ponteiro do rato se encontra 

(Figura 78). Caso o ponteiro não se encontre sobre o mapa, aparecerá a mensagem “Rato não se 

encontra sobre o mapa”. 

 

Figura 78: Informação do sistema de coordenadas utilizado no mapa e coordenada sobre a qual o ponteiro do rato se encontra. 

 Escala gráfica: Trata-se de um elemento meramente informativo mas obrigatório em qualquer mapa. 

Indica a relação entre a distância medida no mapa e a distância real (Figura 79).  

 

Figura 79: Escala gráfica do mapa e menu de selecção de escala. 
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Capítulo VII – Conclusão 

7.1. Análise e discussão de resultados 

Ao longo deste trabalho foi apresentada a fase inicial de implementação de um SIG para o auxílio à 

gestão portuária, nomeadamente da área dominial, através da realização de um projecto-piloto. Para 

atingir os objectivos inicialmente propostos foram utilizados um conjunto de ferramentas, tecnologias e 

técnicas que trabalharam independentemente para atingir objectivos específicos e em conjunto para 

atingir o objectivo global do projecto, a obtenção de um sistema para gestão da informação geográfica 

portuária. 

A BDG, desenvolvida recorrendo ao PostgreSQL juntamente com a sua extensão espacial PostGIS, foi 

adaptada às necessidades de Gestão Dominial da APL e apresenta uma estrutura de dados bastante 

simples. Contudo mostrou ser capaz de dar resposta dar resposta a diversos problemas colocados 

inicialmente, apresentando ainda algumas vantagens: 

 Contribui para a normalização dos dados impondo regras à forma como os dados devem ser 

mantidos na sua estrutura. As operações regulares de manutenção da informação são essenciais 

para que seja obtida uma fonte de informação livre de incongruências;  

 Permite a construção de um registo de histórico de informação através da introdução de atributos 

temporais a cada uma das entidades. Além de manter um registo dos dados ao longo do tempo, 

permite ainda tornar a própria informação mais dinâmica; 

 Constitui um modelo de dados interdepartamental, isto é, qualquer departamento da APL poderá 

aceder à informação contida na BD através de pesquisas que melhor se adaptem ao serviço que 

pretendem prestar; 

 Permite ainda obter informação geográfica e diferencia-la segundo diversas características, 

funcionalidade essencial por exemplo na obtenção de mapas temáticos. 

O módulo de gestão da informação geográfica, mantido em QGIS, é muito versátil, rápido e intuitivo, 

estando ao nível de aplicações comerciais do mesmo género. As capacidades de edição e 

carregamento de informação na BDG fornecidas com esta ferramenta, mostra que esta é viável para a 

manutenção dos dados e da própria plataforma SIG, constituída por ambos os módulos. 

Recorrendo ao Geoserver foi possível garantir uma via de comunicação com a BD que permitisse 

descodificar a diversa informação geográfica nela contida. Esta ferramenta é bastante simples e intuitiva 

mesmo para um utilizador pouco experiente. De uma forma clara permitiu configurar a norma WMS, 

configurar as diversas camadas, o definir o seu aspecto e regras de apresentação. Permitiu ainda 

explorar o potencial temporal dos dados em entidades geográficas do tipo vectorial e matricial. A 

capacidade de pré-visualização das camadas é uma enorme mais-valia, permitindo verificar quase 

instantaneamente a forma como essas camadas serão apresentadas ao utilizador, sem que para isso 

seja necessário recorrer a aplicações externas. 



Desenvolvimento de um SIG para gestão portuária – O caso do Porto de Lisboa 

 

98 
 
 

Relativamente à aplicação WebSIG, esta permite ao utilizador visualizar e consultar a diversa 

informação proveniente do lado do servidor de uma forma bastante apelativa sobre um mapa. Graças a 

diversas bibliotecas javascript foi possível desenvolver funcionalidades que tornassem a aplicação mais 

atractiva e que permitissem ao utilizador não apenas interagir com o mapa, mas também permitir a 

realização de pesquisas sobre os dados contidos na BD segundo diversos parâmetros.  

Os conhecimentos ao nível da fotogrametria, revelaram-se essenciais para este projecto no sentido em 

que permitiram definir uma metodologia a partir da qual foi possível adquirir informação complementar 

de forma a enriquecer o SIG. Nomeadamente permitiu obter uma ortofoto a partir das fotografias aéreas 

de 1938 fornecidas para este projecto. Isto possibilitou a inclusão de uma cobertura histórica do terreno 

na aplicação, atingindo assim um dos objectivos inicialmente definidos. Também a partir destas foi 

possível definir uma metodologia para a modelação tridimensional de objectos através da modelação de 

dois armazéns da APL. Embora a sua modelação não tenha sido definida como um objectivo deste 

projecto, a sua inclusão permitiu enriquecer a informação que será apresentada ao utilizador. Não 

obstante, o método utilizado de modelação tridimensional através de fotografias aéreas apresenta 

algumas limitações, sendo útil quando não é exigido muito detalhe nos modelos. Por exemplo, na Figura 

80 está apresentado um modelo tridimensional do mosteiro de S. Vicente de Fora, obtido a partir do 

mesmo par fotográfico mas desenvolvido para outro projecto. Diversos detalhes presentes no 

monumento não são possíveis de restituir (e.g. profundidade de janelas). Nomeadamente as torres do 

monumento não são fiéis à realidade e tiveram de ser aproximadas da melhor forma que o método de 

restituição permitisse. Se o objectivo pretendido passar por obter objectos com maior nível de detalhe, 

deverão ser considerados métodos de fotogrametria terrestre, através de levantamentos fotogramétricos 

clássicos ou por LiDAR. 

 

Figura 80: Impossibilidade de restituir diversos pormenores nos objectos existentes na realidade. No modelo tridimensional do mosteiro de S.Vicente de 
Fora (esquerda) não foi possível obter o nível de detalhe das suas torres (direita)  (Fomos Ver o Mundo, 2010) 

A tecnologia WebGL, utilizada neste projecto através da biblioteca javascript threejs para apresentar os 

modelos tridimensionais de edifícios, mostrou ser bastante eficaz. Permitiu desenvolver uma aplicação 

onde o utilizador possa interagir directamente sobre o modelo, consistindo numa forma alternativa e até 

bastante atractiva de consultar informação.  

Finalmente, a utilização de aplicações e tecnologia opensource não apresenta qualquer limitação no 

desenvolvimento do sistema. Estas soluções são bastante acessíveis e configuram-se como vantajosas 

a nível económico devido ao menor custo da sua implementação, quando comparados com aplicações 
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comerciais, dependentes de licenças adicionais para a sua utilização. Contudo, as aplicações e 

tecnologia opensource pecam essencialmente em duas frentes:  

 O seu desenvolvimento é complexo e necessita de muito conhecimento e domínio em diversos 

conceitos informáticos, nomeadamente ao nível da programação e de comunicação cliente-servidor. 

O desenvolvimento deste projecto, por exemplo, teria sido bastante mais rápido se tivessem sido 

utilizadas aplicações comerciais, uma vez que a curva de aprendizagem seria consideravelmente 

menor. Em compensação, verificou-se a existência de uma vasta comunidade de utilizadores na web 

que sugerem soluções e conselhos para diversos problemas, tudo assente na sua experiência 

pessoal ou profissional;  

 A falta de contratos de manutenção da solução pode facilmente dissuadir possíveis investidores em 

optar pela implementação de sistemas baseados em tecnologia opensource.  

Estes dois problemas podem contudo, ser encarados de forma positiva, uma vez que na verdade estes 

constituem oportunidades que podem ser exploradas. Por um lado, apesar do domínio inicial ser 

complexo neste tipo de tecnologia, a prática fará o mestre e em pouco tempo será possível obter 

produtos semelhantes ou superiores àqueles verificados em aplicações comerciais dando ainda a 

possibilidade de personalizar os produtos ao nosso gosto, não ficando limitados às imposições das 

aplicações comerciais. Além disso dará uma agradável sensação de realização pessoal. Por outro lado, 

o facto de possuir já algum domínio no campo desta tecnologia e no campo do desenvolvimento de SIG 

em particular, é possível constituir negócios que apoiem e aconselhem o investidor, permitindo assim 

negociar a forma como a manutenção da aplicação será efectuada após a sua implementação. Diversas 

empresas apresentam actualmente serviços de desenvolvimento, suporte e formação exclusivamente 

dedicados a aplicações e tecnologia opensource, sendo a Faunalia um bom exemplo dessa prática. O 

QGIS por exemplo tem suporte comercial através de diversas empresas espalhadas pelo globo que 

garantem também suporte técnico à aplicação.  

Assim, a tecnologia opensource constitui uma alternativa viável às aplicações comerciais, embora 

apresentem ainda fraca consolidação no mercado. Esta tecnologia deverá ainda ser encarada como 

uma oportunidade para o desenvolvimento de competências a nível académico e pessoal que possam 

contribuir cientificamente para o auxílio e resolução de problemas em diversos projectos ou até em 

certos casos, promover negócios de consultoria ou outro tipo de empreendedorismo na área das 

ciências geográficas, fazendo quiçá nascer futuras grandes empresas nessa área. Na verdade, deste 

projecto nasce uma plataforma opensource de informação geográfica que consiste na interacção de 

diversas ferramentas (Figura 81). Esta plataforma poderá ser integrada no desenvolvimento e 

implementação de outros projectos em áreas distintas desde as energias, transportes, saúde, 

agricultura, comércio, etc. 
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Figura 81: Plataforma SIG Opensource, gerada a partir da interacção entre diferentes ferramentas. 

Finalmente, foi comprovada a funcionalidade do sistema. É possível verificar que todas as componentes 

interagem entre si sem ter apresentado qualquer falha. Todas as modificações efectuadas aos dados na 

interface de gestão de dados são verificadas de forma praticamente instantânea, quer na interface do 

SGBD, quer na interface da aplicação WebSIG. O mesmo resultado terá lugar se forem efectudas 

modificações directamente no SGBD. Embora este método não deva em caso algum ser utilizado para 

a edição, introdução ou eliminação de dados na BD, foi aqui utilizado apenas para verificar se surgiam 

falhas. A componente WebSIG apresenta tempos de resposta rápidos e todas as funcionalidades 

implementadas para auxílio às tarefas dos utilizadores são rápidas e correm sem qualquer problema. 

Assim, pode-se afirmar que o sistema cumpre todos os requisitos para os quais foi desenvolvido, 

apresentando ainda características de qualidade em relação às suas funcionalidades.  

Considera-se que todos os objectivos inicialmente apresentados para a realização deste projecto foram 

cumpridos através da metodologia proposta, tendo havido ainda espaço para testar e propor novas 

ideias. 

7.2. Desenvolvimentos futuros 

Os projectos de desenvolvimento de um SIG, caracterizam-se essencialmente por serem de longa 

duração, normalmente com um início lento, onde são levantados os requisitos do cliente, e onde se fará 

o levantamento de toda a informação necessária para um bom desenvolvimento. Sendo este um 

projecto-piloto para a realização de um projecto bem mais ambicioso, será evidente que ainda existe 

muito espaço para novos desenvolvimentos e novas ideias no sentido de dar continuação ao projecto 

aqui apresentado. 

Ao longo deste trabalho foram feitas diversas observações relativamente a desenvolvimentos futuros ao 

projecto, ou seja, considerações que deverão ser tidas em conta nas próximas fases do projecto, 

nomeadamente: 
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 Extrapolar o desenvolvimento deste projecto-piloto para as restantes áreas de influência da APL. De 

forma a facilitar o processo, o desenvolvimento deverá ser feito de uma forma faseada, por exemplo 

tratando a informação um Concelho de cada vez, dada a extensa área da APL;  

 Continuar o desenvolvimento da aplicação para que sejam contempladas as restantes áreas de 

negócio portuárias: Gestão Ambiental; Gestão de Estudos e Projectos; Gestão de Operações 

Portuárias; Gestão de Cadastro de Infra-estruturas Portuárias; e Gestão de Segurança Portuária, 

utilizando a metodologia adoptada ao longo do desenvolvimento deste trabalho; 

 Habilitar o WebSIG APL com uma funcionalidade de visualização da localização e informações em 

tempo real, das embarcações que dão entrada no espaço portuário; 

 Implementar na BDG as funções que definem os eventos que deverão ocorrer de forma automática 

quando determinados dados são alterados ou introduzidos nas entidades presentes na BD; 

 Caso haja necessidade por parte dos técnicos de informação geográfica, deverão ser desenvolvidos 

plugins para o QGIS cujo objectivo consiste em facilitar determinadas tarefas executadas pelos 

técnicos na manutenção ao sistema, por exemplo, através de formulários;  

 Finalizar o desenvolvimento de algumas funcionalidades presentes no mapa, possibilitar a 

transacção de informação entre a aplicação web e a BDG, ou seja, permitir a introdução de 

informação através da aplicação web. A informação introduzida por esta via deverá passar primeiro 

por uma validação dos técnicos de informação geográfica; 

 Criar um sistema de Login seguro para os vários utilizadores da aplicação web. Dependendo da 

função dos utilizadores nos serviços da APL, certas entidades geográficas e informações deverão ser 

escondidas. Assim deverá existir uma espécie de hierarquia de acesso aos dados da aplicação. 

Deverá contudo haver uma versão apenas para visualização, com consulta de informação limitada, 

para que convidados possam consultar informações marginais sobre a APL; 

Também ao longo do tempo a BDG irá crescer. Darão entrada mais dados, serão incluídas novas 

entidades e consequentemente serão tidas em conta novas relações entre objectos. A BDG 

desenvolvida para este trabalho é facilmente adaptável a novas realidades.  

Graças à utilização de processos fotogramétricos, foram feitos alguns desenvolvimentos na forma de 

como apresentar ao utilizador a diversa informação num SIG de uma forma alternativa e mais 

enriquecida através da tecnologia WebGL. As suas possibilidades são imensas. Esta permite desde a 

apresentação de modelos tridimensionais passando pela criação de verdadeiros mundos virtuais indo 

até ao desenvolvimento de jogos, tudo isto possibilitado através de um navegador web. Actualmente 

existe para o QGIS, um módulo capaz de criar uma representação tridimensional da informação e 

coloca-la num visualizador tridimensional acessível via web. A partir daqui foi gerado um exemplo com 

os edifícios e jurisdição da APL, utilizando as Ortofotos como cobertura e um MDT obtido através de 

SRTM (Figura 82). 
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Figura 82: Modelo tridimensional da área de estudo. 

Desenvolvimentos futuros nesta matéria poderão certamente contribuir para o enriquecimento deste 

projecto. Na verdade, a modelação tridimensional de objectos quando integrada com informação 

geográfica, poderá abrir as portas a novas abordagens na solução de problemas e à introdução de 

novos conceitos no ramo das ciências geográficas dos quais os indivíduos, organizações ou entidades 

governamentais poderão beneficiar. O conceito de Building Information System (BIM), por exemplo, é 

um conceito relativamente recente, mas que começa a ganhar grande importância junto de diversas 

organizações (Lake, 2015). Contudo, esse seria um tema a abordar num outro trabalho. 

Finalmente, a continuação do projecto no futuro certamente terá em vista a extrapolação da área piloto 

para as restantes áreas de influêcia da APL. De forma a facilitar o processo, o desenvolvimento deverá 

ser feito de uma forma faseada, por exemplo tratando a informação um Concelho de cada vez, dada a 

extensa área da APL. Com uma equipa de desenvolvimento grande poderão ainda ser iniciados os 

desenvolvimentos para a implementação de informação relativamente a outras áreas funcionais da APL. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - A Sociedade Portugues de Levantamentos Aéreos Lda. (S.P.L.A.L.) 

A 6 de Agosto de 1930, foi constituída em Portugal a Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos 

Lda. (Figura A1. 1) cujo objectivo consistia na exploração da indústria da fotografia aérea, 

levantamentos topográficos, cartografia entre outros (Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos 

Lda., 1947). A constituição desta empresa deve-se sobretudo ao entusiasmo e impressão produzidas 

aquando um levantamento aéreofotográfico no ano de 1927 (o primeiro em Portugal) nas freguesias de 

Cela, Nazaré, Famalicão e Pederneira, executados então a mando do ministério da agricultura 

(Marques, 2009). Esta empresa teve como sócio fundador o director técnico General Norton de Matos, 

entre outros, que decidiram participar na organização desta nova empresa (Marques, 2009). 

 

Figura A1. 1: Cartaz alusivo à S.P.L.A.L. (Vôa Portugal - O Portal da Aviação Portuguesa, 2013) (esquerda e Prémio concedido à S.P.L.A.L. (Sociedade 
Portuguesa de Levantamentos Aéreos Lda., 1947). 

Esta empresa foi pioneira em levantamentos fotogramétricos aéreos em Portugal, além de que procurou 

adquiri os mais recentes aparelhos no mercado, apostando também em mão de obra qualificada, 

através do envio dos seus Engenheiros aos melhores centros de fotogrametria na Europa (Alemanha e 

Suiça) com a finalidade de receberem formação na área. Venceu vários prémios, entre eles a medalha 

de ouro na grande exposição indistrial portuguesa de 1934 (Figura A1. 1 (direita)) (Marques, 2009). 

Foi esta empresa que colaborou na produção da carta militar de Portugal à escala 1:250000 (Sociedade 

Portuguesa de Levantamentos Aéreos Lda., 1947), na produção de cartografia para o Administração do 

Porto de Lisboa (Figura A1. 2) e participou ainda em diversos trabalhos para a realização do Cadastro 

Geométrico da Propriedade Rústica. Além de Portugal, realizou diversos trabalhos em ex-colónias 

portuguesas em África e na Índia. Era fundamentalmente uma empresa portuguesa com bastante 

prestígio junto de outras instituições nacionais e internacionais (Marques, 2009). 
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Figura A1. 2: Caixa arquivadora de fotogramas em chapas de vidro (esquerda) e fotograma em chapa de vidro da zona de Alfama (direita) (Arquivo da 
Administração do Porto de Lisboa S.A.). 

A partir de 1947, a empresa sofre uma redução acentuada da sua produção, tendo no ano de 1951 

cessado a sua actividade definitivamente. Parte do seu espólio material e humano transitaram para 

novas empresas que surgiram na altura, entre elas a Artop, ainda hoje em actividade. 

Actualmente encontram-se em actividade diversas empresas no ramo da fotogrametria e produção 

cartográfica, como são os casos da Municipia S.A., Artop, Erfoto e Aerotop. 

 

Figura A1. 3: Grupo de trabalho da S.P.L.A.L. e respectiva plataforma aérea (avião) para levantamentos fotogramétricos (Vôa Portugal - O Portal da 
Aviação Portuguesa, 2013). 

  



Desenvolvimento de um SIG para gestão portuária – O caso do Porto de Lisboa 

 

109 
 
 

Anexo 2 - A câmara Wild C2  

A Câmara Wild C2 foi lançada no mercado no ano de 1927 e foi produzida até 1944, precedida então 

pela Wild C3, com características semelhantes. Em anexo é possível consultar uma tabela com as 

características de várias câmaras da Wild (Hughes et al., 2013). 

 

Figura A2. 1: Câmara Wild C2 montada em base horizontalizável (esquerda) e armazém de películas de vidro (direita) (Baeschlin e Zeller, 1936). 

Este é uma câmara aérea de pequeno formato que pode ser operada directamente pelo operador, que a 

segura durante o voo (Figura A2. 2) ou conectada a uma plataforma aérea (Figura A2. 1). Poderia ser 

alterada a sua posição na horizontal e vertical, possibilitando assim tomadas de foto numa posição 

oblíqua. 

 

Figura A2. 2: Operador com câmara Wild C2 (esquerda), pormenor da câmara Wild C2 (Hugheset al., 2013) e (Baeschlin e Zeller, 1936). 

Esta câmara estava equipada com as mesmas objectivas presentes em foto-teodolitos da Wild (lentes 

Tessars-Zeiss) e possuía uma distância focal de 165mm com uma abertura do diafragma de 1/4.5. 

Utilizava placas de vidro cujo formato variava entre 13x13 cm ou 10x15 cm. Estas placas eram 

introduzidas dentro de um compartimento revestido a chapa de aço que sofriam uma pressão mecânica 

por meio de molas de modo a não danificar o vidro). Além das chapas de vidro, era também possível 

utilizar um rolo de filme fotográfico. O obturador permitia rápidas exposições de 1/150 segundos. No seu 

visor, além da vista sobre o terreno, possuía uma bolha de nivelamento esférico que poderia ser 

ajustada para diferentes ângulos de tomada de fotos (Baeschlin e Zeller, 1936). 
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Anexo 3 – Ficha de campo de obtenção de Pontos Fotogramétricos 
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