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RESUMO 

Um aspecto inovador da legislação actual sobre a Avaliação de Impacte Ambiental, é 

o facto de ter em conta a localização dos projectos a sujeitar à avaliação, com especial 

relevo para a importância das áreas sensíveis. O ICN, pelas suas competências, vê o seu 

papel mais alicerçado - no âmbito da sua representação nas Comissões de Avaliação - e 

o uso de ferramentas de SIG surge como uma opção lógica. 

Presentemente, os projectos de parques eólicos são a tipologia com informação mais 

completa no arquivo documental de AIA do ICN. Com este trabalho, faz-se a 

implementação de um SIG de apoio à decisão no processo de AIA e esboça-se uma 

análise territorial no país em áreas sensíveis do impacte das decisões sobre os processos 

de AIA de parques eólicos em diversas fases de avaliação no ICN, lançando-se ainda as 

bases para um acompanhamento pós-avaliação eficaz. 

Constrói-se um modelo de dados que se julga adequado às necessidades processuais 

técnicas e administrativas do ICN no âmbito AIA, para as tipologias Parques Eólicos e 

Projectos Rodoviários, com que se desenha e implementa uma BD relacional num 

SGBD. Com recurso à programação em Visual Basic®, escreve-se uma aplicação cliente 

que integra numa única interface as componentes gráfica e alfanumérica do SIG e que 

permite a consulta alargada da informação na intranet do ICN. A geo-referenciação dos 

projectos é feita através do produto ArcView GIS®. 

O SIG de AIA do ICN reúne actualmente todos os projectos de parques eólicos no 

país em áreas sensíveis e permite já concluir que tem havido uma assimetria na 

apresentação de empreendimentos, com maior concentração nos “Sítios Natura” 

Montemuro, Alvão/Marão, Serra da Freita e Arada e Serra de Aire e Candeeiros. Os 

valores dos potenciais eólicos previstos para aquelas áreas estão a ser suplantados pela 

apresentação de intenções de construção. 

Em vez dos impactes directos de colisão com os aerogeradores, mais referidos pela 

bibliografia, o SIG de AIA permite atribuir, para já, mais importância a impactes 

indirectos como a indução de acessibilidades, a construção de outras infra-estruturas de 

apoio como as linhas de transporte aéreo de energia, a provável afectação de populações 

ameaçadas de lobo-ibérico e a destruição de habitats do DL n.º 140/99. 

O SIG tem permitido dar um contributo para a Análise Cumulativa dos Impactes, 

nomeadamente com a detecção de situações de projectos de tipologias díspares para a 

mesma circunscrição geográfica. 

A continuidade do projecto permite, em última instância, contribuir para melhorar o 

Serviço Público prestado pelo ICN. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

Como é reconhecido na Lei de Bases do Ambiente, a Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) é um ponto fundamental na política do ambiente e do ordenamento do território. 

Constitui, pois, uma forma privilegiada de promover o desenvolvimento sustentável 

pela gestão equilibrada dos recursos naturais ao procurar assegurar a protecção da 

qualidade do ambiente e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida do 

Homem. 

A AIA é um instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, sustentado na 

realização de estudos e consultas, com efectiva participação pública e análise de 

possíveis alternativas, que tem por objecto a recolha de informação, identificação e 

previsão dos efeitos ambientais de determinados projectos, bem como a identificação e 

proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em 

vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projectos e respectiva 

pós-avaliação (Partidário & Pinho, 2000). 

Em Portugal, a AIA veio a ser introduzida, através de legislação própria, no início da 

década de 90. O quadro legal foi inicialmente estabelecido com o Decreto-Lei (DL) n.º 

186/90, de 6 de Junho, e com o Decreto Regulamentar n.º 38/90, de 27 de Novembro. 

Posteriormente, este enquadramento legal foi complementado e alterado por diversos 

diplomas até à entrada em vigor do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, que revoga toda a 

legislação anterior e vem actualizar e unificar o quadro legal de suporte à AIA, 

juntamente com a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e o DL n.º 74/2001, de 26 de 

Fevereiro, que altera alguns aspectos que colidiam com a directiva comunitária.  

O actual sistema nacional de AIA caracteriza-se por ser um processo i) constituído por 

uma sequência de componentes e fases com prazos definidos, ii) em que participa um 

conjunto de entidades com diferentes papeis e responsabilidades e iii) em que é 

produzida uma série de documentos que reflecte os resultados das fases fundamentais 

do processo. As figuras 1, 2 e 3 resumem estes três aspectos, com especial relevo para o 

papel da Comissão de Avaliação (CA) - entidade definida na figura 2 -, para os 

documentos que a esta cabe apreciar e para os pareceres que emite. 
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Selecção de
Projectos

Definição do
Âmbito

Elaboração do
Estudo de
Impacte

Ambiental
(EIA)

Apreciação
Técnica do EIA

Decisão
[Declaração de

Impacte
Ambiental

(DIA)]

Pós-Avaliação

Consulta Pública Consulta Pública Consulta Pública

140 dias úteis, projectos do Anexo I do D.L.69/2000

120 dias úteis, projectos do Anexo II do D.L.69/2000

Fase Facultativa

Procedimento de AIA  

Figura 1 Componentes e sequência das fases do sistema nacional de AIA 

 
Proponente
Entidade que formula o
pedido de autorização ou
licenciamento de um projecto

Entidade Licenciadora
Entidade competente da
Administração Pública (AP)
que licencia ou autoriza o
projecto

Autoridade de AIA
Entidade da AP responsável
pela coordenação e
administração do processo de
AIA

Instituto do Ambiente (IA)
Entidade responsável pela
promoção da participação
pública, função que pode
acumular com a de
Autoridade de AIA

Comissão de Avaliação (CA)
Grupo especializado de técnicos representantes da
Administração Pública e consultores independentes,
responsável pela apreciação técnica no processo de
AIA

Público Interessado
Cidadãos e suas organizações
representativas

Ministério das Cidades,
Ordenamento do Território e
Ambiente (MCOTA)
Profere a decisão da DIA, sob
proposta da Autoridade de AIA

Figura 2 Principais entidades envolvidas no sistema nacional de AIA. 
 

Proposta de
Definição do
Âmbito
(PDA) do
EIA
Relatório do
proponente
sobre qual
deverá ser o
conteúdo do
EIA

EIA - Estudo Prévio
Caracterização e apresentação
técnica sumária do projecto base e
eventuais alternativas e exaustiva
dos impactes significativos do
mesmo, bem como das medidas de
gestão ambiental destinadas a evitar,
minimizar ou compensar os impactes
negativos. Inclui um Resumo não
técnico

Projecto de Execução (PE)
Relatório com os pormenores da execução do
projecto, onde já não tem lugar a apresentação de
alternativas de projecto. Deverá ser apresentado já
numa fase posterior à decisão do procedimento de
AIA. Nos casos em que o procedimento de AIA
teve, de facto, lugar na fase de estudo prévio, o PE
faz-se acompanhar do Relatório de Conformidade
Ambiental do PE (RECAPE), descritivo da
conformidade do projecto com a respectiva DIA

C o m i s s ã o  d e  a v a l i a ç ã o  ( C A )

Deliberação
sobre a PDA

- Conformidade/Desconformidade do
EIA
- Parecer Favorável/Desfavorável
- Parecer Favorável Condicionado

- Parecer Favorável/Desfavorável à execução do
projecto
- Conformidade/Desconformidade ao RECAPE

PR
O

PO
N

E
N

T
E

PA
R

E
C

E
R

 

Figura 3 Principais documentos para emissão de  parecer por parte da Comissão de Avaliação 

A CA é nomeada pela Autoridade de AIA para cada procedimento e inclui técnicos 

representantes de diversas entidades, nomeadamente, um representante do Instituto da 

Conservação da Natureza (ICN), sempre que o projecto se localize em zonas definidas 

como sensíveis, nos termos da legislação aplicável às áreas protegidas ou à conservação 

de espécies ou habitats protegidos. Entende-se por áreas sensíveis: 

i) Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do DL n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo DL n.º 227/98, de 17 de Julho; 
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ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção 

especial (ZPE), classificadas nos termos do DL n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito 

das Directivas n.os 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

iii) Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

definidas nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

De acordo com a orgânica do ICN, cabe à Direcção de Serviços de Apoio às Áreas 

Protegidas, mais concretamente à Divisão de Apoio à Gestão das Áreas Protegidas 

(DAGAP), assegurar a representação do ICN na CA. 

Actualmente, no contexto da AIA, uma parte considerável dos pareceres da DAGAP 

dizem respeito a parques eólicos e estradas. Nos termos do DL n.º 69/2000 e de dois 

Despachos ministeriais de 2001, estão sujeitos a AIA todos os projectos de instalação de 

parques eólicos situados em Áreas Protegidas, ZPE e sítios da Lista Nacional de Sítios, 

independentemente das características particulares e do número de torres. Quanto às 

estradas, a alínea b) do n.º 7 daquele DL inclui Auto-estradas e estradas destinadas ao 

tráfego motorizado, com duas faixas de rodagem, com separador e pelo menos duas vias 

cada, e a alínea c) do mesmo n.º compreende itinerários principais e itinerários 

complementares, em troços superiores a 10 km. Todas as estradas nacionais e regionais 

dentro de áreas sensíveis estão também abrangidas mas no Anexo II daquele DL. 

Decorrida mais de uma década sobre a o início do processo de AIA, o ICN tem nesta 

matéria um arquivo documental considerável, quer em documentação recebida quer 

emitida. Cada processo de AIA, pela sua morosidade, multiplicidade de documentos 

envolvidos e pelo seu carácter em parte descritivo, contribui com um grande volume de 

informação - um só EIA (Estudo de Impacte Ambiental), por exemplo, pode ter 

centenas de páginas. Daqui se antevêem problemas quanto ao armazenamento, 

organização e consulta num arquivo convencional e não informatizado, como é o que a 

DAGAP tem utilizado. Efectivamente, verifica-se muitas vezes que a documentação 

guardada nestes moldes está dispersa, incompleta e por vezes degradada. 

Compreendendo a necessidade de dar a conhecer rapidamente uma série de dados 

relativos a cada processo de AIA, foi criada e mantida em 1992 na DAGAP uma base 

de dados (BD) alfanumérica e geográfica. A estrutura alfanumérica escolhida para esta 

BD permitiu, nomeadamente, caracterizar cada EIA no que respeita à fase e ao tipo de 

projecto, localização, datas relevantes, fase de avaliação, nome do técnico representante 

e o teor dos pareceres do ICN, da CA e do Ministério do Ambiente e dos Recursos 
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Naturais (Freire & Góis, 1993). Do ponto de vista espacial, a análise da BD permitiu 

esboçar uma distribuição dos projectos por região administrativa, áreas protegidas - ou a 

sua proximidade - e a distribuição dos EIA pelos Biótopos Corine. Estes dados foram 

publicados num relatório final em Novembro de 1993 e a BD não voltou a ser usada. 

Para além do ICN, existem a nível nacional outras entidades preocupadas com o 

suporte informático dos sistemas de armazenamento da informação e apoio à avaliação 

técnica dos processos de AIA. O Instituto do Ambiente (IA), por exemplo, possui já um 

sistema operacional implementado - o qual consiste numa base de dados Oracle® que dá 

suporte aos processos administrativos e burocráticos de avaliação dos EIA - e deverá vir 

a possuir o Sistema de Apoio à Avaliação de Estudos de Impacte Ambiental, projecto 

do Laboratório de Novas Tecnologias do Instituto Superior de Estatística e Gestão de 

Informação da Universidade Nova de Lisboa, solicitado pelo IA. Este Sistema fará uso 

de ferramentas dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e integrará a informação 

alfanumérica do sistema operacional já implementado no IA. Com este novo sistema de 

apoio à decisão pretende-se automatizar o processo de avaliação de impactes ambientais 

no IA (Painho et al, 2000). 

Para além da preocupação que cada instituição tem com a optimização do seu fluxo 

interno de trabalho, reconhecendo para tal as potencialidades da aplicação das novas 

tecnologias de informação, a disponibilização para consulta alargada é também uma 

preocupação de institutos públicos como o ICN e o IA, já que muito do conteúdo da 

documentação produzida em processos de AIA é público. Foi neste contexto que o IA 

desenvolveu conteúdos Web onde é fornecida informação essencial como os Resumos 

Não Técnicos de cada EIA. 

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Um dos principais aspectos inovadores do DL n.º 69/2000 é que a metodologia de 

selecção dos projectos sujeitos a AIA passa a basear-se não apenas nas características, 

tipo e dimensão dos projectos, mas também na sua localização, tendo sido dado 

particular relevo às áreas sensíveis de um ponto de vista do património ambiental, 

natural e cultural. Pelas suas competências, o ICN vê o seu papel mais alicerçado e o 

uso de ferramentas SIG - Sistemas de Informação Geográfica - surge quase 

empiricamente como uma opção que urge desenvolver neste âmbito, pois cumpre o 

papel de alimentar os mecanismos de tomada de decisão, tornando mais fácil, 

transparente e participada - pela simplicidade lógica que exigem ao equacionamento dos 
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problemas, pelo emprego da geo-referenciação e pelos meios versáteis que utilizam na 

apresentação dos resultados - a recolha das alternativas, a execução e o 

acompanhamento das soluções (Machado, 2000). No entanto, aquando do começo do 

trabalho que deu origem ao presente relatório, a DAGAP não fazia uso destas 

ferramentas. 

Como acontece com qualquer sistema de informação, para a criação de um SIG na 

DAGAP era preciso um conjunto de meios responsáveis pela recolha, armazenamento, 

processamento e distribuição da informação, neste caso informação geográfica. Um 

desses meios, para armazenar a informação alfanumérica depois de adquirida, teria de 

ser a concepção de uma Base de Dados com um modelo de dados conveniente que 

tivesse em conta apenas a informação considerada relevante no prisma do papel do ICN 

nas Comissões de Avaliação e das matérias que lhe cabe pronunciar-se - um ponto de 

vista conservacionista legalmente enquadrado -, sempre com o compromisso da 

informação alfanumérica incluída na BD ter de ser mais ou menos constante nos 

documentos do processo de AIA e, acima de tudo, informação facilmente localizável 

para introdução rápida na BD. 

Como é sabido, actualmente, aos progressos registados na produção de software 

destinado a gerir bases de dados alfanuméricas, alia-se o avanço do software 

vocacionado  para gerir as capacidades gráficas. No entanto, por mais poderosos que 

sejam na execução das suas funções especializadas, ambos só poderão ser úteis à 

manipulação da informação espacial, se for criada uma interface que permita a sua 

integração conjunta (Machado, 2000). 

Uma vez que cada documento contém características peculiares e consequentemente 

um processo de análise distinto, cada um exige uma estrutura de dados própria por 

forma a ser possível albergar um resumo da sua informação relevante. Constitui um 

desafio o desenvolvimento de uma interface de fácil utilização e suficientemente 

flexível para ser capaz de suportar a avaliação do mesmo projecto em fases distintas e 

de projectos com tipologias díspares, como são as tipologias Parques Eólicos e 

Projectos Rodoviários. 

Desenvolvidos os meios adequados, a experiência que o ICN acumulou pode ser 

utilizada de forma eficaz, tanto na avaliação do seu desempenho como, sobretudo, para 

proceder a uma definição mais eficaz da forma de intervir neste âmbito no futuro, 

nomeadamente, na efectiva verificação no terreno da implementação das medidas de 
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minimização, compensação e estudos de pós-avaliação relativos à componente biológica 

dos estudos. 

2. OBJECTIVOS 

Tendo em conta o problema formulado no ponto anterior, os objectivos deste trabalho 

são: 

• Conjugar a utilização de conhecimentos informáticos e ecológicos para 

implementar um sistema informático de informação de apoio à decisão no 

processo de AIA no ICN, estabelecendo os rudimentos  de um SIG na DAGAP, 

dentro das limitações necessariamente impostas pelo hardware, software, 

informação e recursos humanos disponíveis; 

• Esboçar uma análise territorial da situação actual no país em áreas sensíveis do 

impacte da implementação dos parques eólicos aprovados e em diferentes fases 

de avaliação pelo ICN, uma vez que é a tipologia com informação mais 

completa na DAGAP. 

3. BASES TEÓRICAS 

3.1. BD E SGBD 

Grosso modo, é possível dizer que qualquer conjunto de dados é uma Base de Dados 

(BD). No entanto, o termo base de dados é aplicado principalmente para fazer 

referência a BD informáticas, isto é, conjuntos complexos de dados estruturados, 

manipulados por ferramentas designadas Sistemas de Gestão de Bases de Dados 

(SGBD) para definir, aceder, garantir a integridade e manter actualizados e em 

segurança os dados. Para permitir ao utilizador atingir estes objectivos, um SGBD 

disponibiliza linguagens de:  

• definição de dados: para criação e alteração da estrutura da BD (DDL - Data 

Definition Language); 

• consulta de dados: obter e processar os dados armazenados (DQL - Data Query 

Language); 

• manipulação de dados: para acrescentar dados novos e modificar dados 

existentes (DML - Data Manipulation Language). 
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Outras características dos SGBD são:  

• acesso simultâneo: vários utilizadores podem aceder à mesma BD ao mesmo 

tempo sem criar inconsistências. Por exemplo, dois utilizadores diferentes 

podem consultar simultaneamente os dados do mesmo cliente, mas,.no entanto, 

o SGBD não permite que ambos alterem esses dados ao mesmo tempo. 

• vistas: diferentes utilizadores podem ter o seu acesso limitado a partes da BD. 

Por exemplo, embora todos os dados de uma organização estejam na mesma BD, 

alguns apenas podem ser acedidos pela administração. 

• construção de aplicações: a tendência actual dos SGBD é para combinarem a 

gestão do armazenamento/manipulação dos dados com a construção das 

aplicações que implementam os processos da organização. Tradicionalmente, os 

processos eram implementados independentemente, com recurso a linguagens de 

programação mais ou menos integradas com o SGBD. 

Alguns exemplos de SGBD de grande porte são Oracle®, Informix®, Adabas®, 

Microsoft® SQL Server e IBM® DB2. Para computadores pessoais temos o MySQL, 

dBASE®, Microsoft® FoxPro e Microsoft® Access. Os primeiros têm mais capacidade e 

são mais fiáveis do que os últimos, que são adequados para uso doméstico, em pequenas 

empresas ou como forma de aceder a partir de computadores pessoais a BD instaladas 

em sistemas de grande porte, através de uma aplicação acessível ao utilizador não 

especialista em informática. 

Para a descrição dos dados e das suas relações, os SGBD implicam a utilização de 

Modelos de Dados, definidos como ferramentas conceptuais que permitem representar, 

interpretar e modelar, os aspectos associados à informação relevante. Sem um Modelo 

de Dados conveniente, o acesso à informação torna-se moroso e difícil. É necessário, 

por exemplo, pensar na fácil actualização e expansão, bem como na localização rápida 

dos dados que nos interessam, por exemplo, através da definição de índices nas 

tabelas - mecanismos para acelerar as operações de pesquisa - em certos campos, mas 

não em todos por razões de eficiência. A maneira de lidar a posteriori com valores 

nulos - valores desconhecidos de registos de um campo - é outro aspecto essencial a 

definir a priori. 

Como princípio, desenhar uma BD é simples, mas o esforço posto nesta fase é fulcral 

para um acesso eficiente aos dados e a manutenção da sua integridade e consistência. A 
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informação é repartida por 

tabelas - designadas relações, 

em linguagem formal - que 

armazenam diferentes entidades 

e a definição de relações -  

relacionamentos, na linguagem 

formal - permite combinar a 

informação de múltiplas tabelas. 

Esta visão das BD, com tabelas interrelacionadas, é chamada conceptual e uma BD que 

assenta em relações entre tabelas é uma BD relacional. A integridade referencial é um 

sistema de regras que o SGBD utiliza para garantir que os relacionamentos entre 

registos de tabelas sejam válidos e que não se excluem ou alteram, acidentalmente, 

dados relacionados. 

Na figura 4, o campo CODESPEC - um campo designa-se atributo em linguagem 

formal - repete-se nas duas tabelas e desta forma os conteúdos das linhas - tuplos, em 

linguagem formal - com valores comuns estão relacionados. Este campo é designado 

campo-chave. Na tabela de espécies tem o nome de chave primária da tabela, porque 

identifica uma única planta, e na tabela de registos designa-se chave estrangeira do 

relacionamento. 
Tipo de dados Descrição Tamanho 

Texto 
Texto ou combinações de texto e números, como 
endereços. Também inclui números que não 
requeiram cálculos, como números de telefone ou 
códigos postais. 

Até 255 caracteres, ou o comprimento 
definido pela propriedade 
TamanhoDoCampo, o que for menor. 

Memo Texto longo e números, como notas ou descrições. Até 64.000 caracteres. 

Número Os dados numéricos utilizados para cálculos 
matemáticos, excepto cálculos envolvendo dinheiro. 

1, 2, 4 ou 8 bytes, conforme se trate dos 
subtipos Small integer, Integer, Long 
integer ou   Double, respectivamente. 

Data/Hora Datas e horas. 8 bytes. 
Numeração 
automática 

Uma sequência numérica (incrementada por 1) ou 
números aleatórios inseridos automaticamente 
quando é adicionado um registo. 

4 bytes. 

Sim/não Campos que irão conter apenas um de dois valores, 
como Sim/não, Verdadeiro/falso, Ligado/desligado. 1 byte. 

Tabela 1  Alguns tipos de dados disponíveis em Access 

É na fase de desenho da BD que se define a estrutura das tabelas. É necessário definir 

cada campo quanto ao nome e ao seu tipo de dados, i. e., que tipo de valor o campo 

pode armazenar e, implicitamente, o espaço em bytes que ocupará. Associado a cada 

campo, existe ainda um conjunto de propriedades que possibilitam refinar as 

características desse campo, nomeadamente, a propriedade TamanhoDoCampo. 

CODESPEC ESPECIE AUTOR FAMILIA ANEXO
Cirwelw Cirsium welwitschii Cosson Compositae
Cispalh Cistus palhinhae Ingram Cistaceae II
Cocdani Cochlearia danica L Cruciferae
Coicint Coincya cintrana (P. Cout.) P. Silva Cruciferae
Coijohn Coincya johnstonii (Samp.) Greuter & Burdet Cruciferae
Coitran Coincya transtagana (P. Cout.) Clemente Muñoz & H. Bermejo Cruciferae
Confern Convolvulus fernandesii P. Silva & Teles Convolvulaceae II*
Cosvell Cosentinia vellea (Aiton) Tod. Hemionitidaceae
Crycris Cryptogramma crispa (L.) L. Br. ex Hooker Cryptogrammaceae

REGISTO CODESPEC LOCAL UTM DATA
9411 Coijohn Labruge 29TNF27 19960500
9412 Coijohn Perafita 29TNF26 19960500
9416 Coitran Monte Esporão, PC25 29SPC25 19960500
8563 Confern Serra 29SMC85 19960300
8775 Confern Navegantes 29SMC85 19960300
8776 Confern Forte do Cavalo 29SMC85 19960300
997 Cosvell Poiares, pr. Barca D' Alva 29TPF74 19950605
998 Cosvell Poiares-pr. 29TPF84 19950605
999 Cosvell Mouro 29SPC39 19950308

Figura 4 Espécies e Registos ligados por relações 
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3.2. SQL 

Enquanto o SGBD mantém a informação na BD, as aplicações acedem a esta 

informação através de instruções dadas em SQL (Structured Query Language), uma 

linguagem standard internacional para os fabricantes destes sistemas, de fácil 

aprendizagem e implementação (Damas, 1999). A SQL reúne as características das 

linguagens (cf. BD e SGBD) de  DDL, DQL e DML dado que permite a definição de 

dados - e. g., CREATE, ALTER e DROP -, a obtenção de dados - e. g., SELECT - e a 

manipulação de dados - e. g., INSERT, UPDATE e DELETE. Hoje em dia, cada vez 

mais SGBD, como o Access, "escondem" do utilizador estas linguagens por trás de 

interfaces gráficas. 

3.3. ADO 

Para comunicar em última instância com o Jet Engine - o motor de BD por detrás do 

Access - são usados vários métodos. O ADO (ActiveX Data Objects) é uma 

componente recente de Acesso Universal a Dados que pode aceder a diversas fontes de 

dados numa intranet ou na Internet. No fundo, o ADO é uma interface simplificada de 

acesso ao Microsoft® OLE (Object Linking and Embedding) DB - um conjunto de 

interfaces de acesso universal a dados extremamente difícil de usar dado o seu grau de 

complexidade. Por esconder as particularidades de cada BD, o ADO tornou-se no 

objecto de eleição para a criação de aplicações que implicassem o acesso a BD pelo 

Visual Basic® 6, por exemplo. Os objectos básicos do ADO são o Connection, o 

Command e o Recorset que, respectivamente, estabelecem a ligação, executam 

comandos e obtêm dados da BD. Cada um destes objectos tem as suas propriedades e 

métodos. 

O objecto Recordset está no núcleo de qualquer aplicação escrita em Visual Basic® 

que manipule BD. Simplificadamente, um Recordset é um objecto programável onde é 

armazenado o conjunto de registos de uma ou mais tabelas com que o SGBD responde à 

consulta que lhe foi feita. 

3.4. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

A arquitectura Cliente-servidor é baseada na premissa de que diferentes 

computadores realizam diferentes tarefas e cada um pode estar optimizado para uma 

tarefa particular. Assim, faz sentido separar o SGBD da aplicação cliente e, em 

ambiente de intranet, o SGBD reside numa única máquina. A aplicação cliente fornece 
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apenas uma pequena porção da BD à máquina cliente para aí ser carregada e 

processada. O servidor fica mais liberto para fazer actualizações e consultas (Petroutsos, 

2000). 

3.5. PROGRAMAÇÃO EM VISUAL BASIC 

O Visual Basic® 6.0 é uma ferramenta de programação orientada por objectos, 

produtiva para a criação de aplicações empresariais de bom desempenho. Com um 

ambiente de desenvolvimento rápido de aplicações, ajuda os programadores a criar e 

distribuir rapidamente aplicações cliente-servidor. O programador identifica os objectos 

envolvidos no problema, cada qual com características próprias - propriedades - e com 

capacidade de realizar certas funções - métodos. Para cada objecto existe uma lista de 

eventos possíveis e é nestes eventos que se escrevem as instruções necessárias para a 

acção que se quer. 

Isto pressupõe a seguinte estratégia de programação: 

1. Desenhar primeiro o ambiente - interface -, determinando quais os objectos -

 botões de comando e outros - necessários, e colocá-los numa janela (form); 

2. Em seguida, atribuir a cada um desses objectos as propriedades mais 

convenientes - tamanho, cor, etc.; 

3. Por fim, inserir instruções de código em cada um deles - ou em módulos 

independentes - para que, ao serem acedidos por uma acção do utilizador, 

como um clique do rato, executem essa tarefa. 

Na programação em Visual Basic utilizam-se classes e objectos. Por exemplo, um 

botão é um objecto pertencente à classe CommandButton. Para além das classes do 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE - Integrated Development Environment), 

o programador pode recorrer a componentes de software integráveis no IDE que 

contêm novas classes que podem ser utilizadas para o enriquecer. 

Cada objecto possui uma lista de propriedades às quais podem ser atribuídos valores 

que vão determinar a aparência, localização e aspectos do comportamento do objecto. 

Por exemplo, a sintaxe form1.color = Green, dá o atributo cor verde ao form1. 

Relativamente aos métodos, um exemplo poderá ser o método Move que pode ser 

aplicado à generalidade dos controlos e que, neste caso, necessita de um argumento, i. 

e., um valor necessário para que o método seja executado - exemplo: objecto.Move 500. 
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Relativamente aos eventos - acontecimentos reconhecidos por objectos - um dos mais 

familiares ao utilizador comum é o Click, reconhecido por muitos controlos. 

No que concerne à organização do código em Visual Basic, este é agrupado em 

unidades ou blocos designados por procedimentos - procedures. Funcionam como 

unidades de código e cada qual é executado como um todo. Os procedimentos Sub 

normalmente não retornam valores enquanto as Funções retornam sempre algo e são 

mais usadas quando se pretende executar cálculos, ou testar valores. 

Ainda acerca da estrutura de uma aplicação em Visual Basic, um conceito importante 

é o de módulo. Módulos são ficheiros utilizados para agrupar conjuntos de 

procedimentos e funções e podem ser: 

• Form modules: ficheiros com a extensão .frm. Cada form criado numa 

aplicação constitui um módulo de código que contém eventos e procedimentos 

gerais; 

• Standard modules: ficheiros com extensão .bas que são criados para conter um 

conjunto de procedimentos que podem ser utilizados noutros forms ou mesmo 

em outros projectos; 

• Class modules: ficheiros com a extensão .cls que correspondem à criação de 

novas classes e objectos. 

Variáveis, são espaços que reservamos em memória para guardar determinados 

valores durante a execução de uma tarefa ou programa. Um tipo especial de variável é a 

variável Array. Os arrays permitem que se refira a um conjunto de variáveis usando 

sempre o mesmo nome e que se use um número - índice - para as diferenciar. 

Resta apenas uma pequena referência genérica às estruturas de controlo, que permitem 

que o programador tenha controlo sobre a sequência de execução do código, e que 

podem ser do tipo estruturas de selecção - e. g.: If... Then - e estruturas de repetição -

 e. g.: For... Next. 

Por fim, para que uma aplicação possa ser distribuída e para que funcione sem o 

auxílio do Visual Basic, há a necessidade de criar um ficheiro executável. Existe um 

componente do Visual Basic, o Package and Deployment Wizard, que cria um programa 

de instalação para a aplicação, fazendo-a acompanhar, nomeadamente, das bibliotecas 

suplementares necessárias. 
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3.6. SISTEMAS DE REFERÊNCIA ESPACIAL 

Independentemente da forma como a informação é estruturada ou apresentada, a 

atribuição de coordenadas a pontos é indissociável do processo de representação 

geográfica. A interpretação dos valores das coordenadas do plano exige o conhecimento 

do sistema de referência espacial em que se baseiam esses valores. A definição de um 

sistema de referência espacial envolve diversas opções. É conveniente adoptar um 

sistema convencional, de forma a garantir uma mais fácil integração de dados 

provenientes de diversas fontes. 

Duas das classes fundamentais dos sistemas de coordenadas utilizados para 

geo-referenciação são os sistemas elipsoidais e os sistemas cartográficos. O sistema de 

coordenadas elipsoidais, ou geodésicas, recorre a uma superfície auxiliar elipsoidal -

 devidamente posicionada - e é composto pelas coordenadas latitude, definida 

relativamente ao plano equatorial do elipsóide; pela longitude, definida relativamente a 

um meridiano convencionado; e a altitude elipsoidal, medida segundo a normal ao 

elipsóide. As coordenadas elipsoidais transformam-se em coordenadas planas por 

intermédio de um sistema de projecção cartográfica, ao qual se associa um sistema de 

coordenadas cartesianas bidimensionais. 

Para compreender um pouco melhor o conceito de elipsóide em termos simples é 

conveniente falar primeiro em geóide. O geóide é uma superfície equipotencial do 

campo gravítico terrestre e coincide aproximadamente com a superfície do nível médio 

das águas do mar. A irregularidade geométrica do geóide torna complexa a sua 

expressão analítica e obriga à sua substituição por superfícies de geometria regular e 

expressão analítica mais simples como os elipsóides. 

Como já foi em parte aludido, a utilização de um elipsóide como superfície de 

referência requer a definição da sua dimensão e da sua posição. O estabelecimento 

desses parâmetros consiste na definição de um datum geodésico. O conjunto formado 

pelo datum e pela função de aplicação do elipsóide no plano - projecção -, com os 

parâmetros associados, designa-se por sistema de projecção cartográfica. Existem 

inúmeras projecções cartográficas em uso mas valerá a pena referir uma das mais 

utilizadas em séries cartográficas portuguesas: a projecção de Gauss-Kruger. 

O datum geodésico mais antigo em Portugal foi definido a partir de observações 

astronómicas feitas num ponto situado no Castelo de São Jorge em Lisboa e designa-se 

datum Lisboa (DtLx). Entretanto, a materialização do DtLx mudou de local e a origem 
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do sistema de eixos foi transferida para a localização actual, mais central no continente, 

o que diminui as deformações geométricas dos elementos geográficos em Portugal 

continental. O sistema de referência para as altitudes é distinto do utilizado para a 

latitude e longitude, sendo utilizado como referência um conjunto de medições do nível 

médio das águas do mar realizadas no marégrafo de Cascais - datum altimétrico. Um 

outro datum geodésico interveniente na cartografia nacional que importa também referir 

aqui é o datum Europeu (ED50) usado, em Portugal, no sistema de geo-referenciação 

Universal Transverse Mercator (UTM), e que tem origem em Postdam na Alemanha.  

A projecção do elipsóide de Hayford, posicionado pelo 

DtLx, é conhecida pelo sistema de Hayford-Gauss do 

datum de Lisboa (HGlx) ou Hayford-Gauss Antigo (HGA). 

O sistema de projecção cartográfica conhecido por sistema 

de Hayford-Gauss Militar (HGM) deriva do HGlx por 

uma translação da origem das coordenadas cartográficas 

que torna positivas as “coordenadas militares” no território 

do continente. A origem das coordenadas cartográficas 

passa para o ponto de coordenadas (-200km, -300km), no 

HGA. Até 2001, o sistema HGM foi utilizado pelo Instituto 

Geográfico do Exército (IGeoE) na produção da Carta 

Topográfica Militar de Portugal à escala 1/25000, série M888, a série de maior escala a 

cobrir integralmente o território nacional, o que tem contribuído para a utilização 

alargada deste sistema na produção de cartografia temática e de planeamento, embora 

não seja o mais recomendado para a cartografia de produção actual não dependente de 

séries cartográficas anteriores. 

O sistema de projecção UTM surgiu em 1947 como uma tentativa de harmonização 

global de um sistema de projecção cartográfica. De um modo geral, é usado em grande 

parte do mundo para determinar as coordenadas rectangulares das cartas militares de 

grande escala. O sistema usa a projecção cilíndrica Universal Transverse Mercator e a 

sua aplicação mais notória em Portugal é a impressão de uma quadrícula sobre a 

cartografia da série M888 do IGeoE (Matos, 2001). 
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eixos HGM 
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3.7. SIG E O PRODUTO ARCVIEW 

Os SIG oferecem ferramentas de análise e de planeamento, para operar de forma 

integrada sobre bases de dados geo-referenciados. Os SIG podem ser vistos como 

conjuntos integrados de hardware e software capazes de desempenhar funções diversas, 

nomeadamente, a captura, organização, manipulação, análise, modelação e apresentação 

de dados referenciados e destinando-se a resolver problemas complexos de planeamento 

e de gestão. Genericamente, um SIG compõe-se de quatro elementos: hardware, 

software, informação e recursos humanos.  

Actualmente, a componente hardware pode ser qualquer tipo de plataforma. Os 

sistemas operativos podem também ser variados. São ainda requisitos essenciais alguns 

periféricos para entrada e saída de dados gráficos - por exemplo, scanner, mesa 

digitalizadora e impressora. 

A componente de software é constituída, normalmente, por produtos comerciais 

específicos para suportar a informação geográfica e, opcionalmente, um SGBD 

relacional. O ArcView GIS é uma ferramenta de SIG de desktop com uma interface 

gráfica de fácil utilização que permite carregar dados espaciais e tabulares, bem como a 

sua representação visual sob a forma de mapas, tabelas e gráficos. A geometria e os 

atributos dos elementos geográficos são armazenados no formato shape file que designa 

não um mas um conjunto de ficheiros com várias extensões, algumas apenas opcionais: 

.shp, .shx e .dbf, extensões obrigatórias, e .sbn, .sbx, .fbn, .fbx, .ain, .aih e .prj, 

extensões opcionais. 

O ArcView permite ainda, através de extensões que são módulos adicionais, aumentar 

a funcionalidade SIG. Exemplos são as extensões Digitizer, Image JPEG e 3D Analyst. 

3.8. MAPOBJECTS 

O MapObjects® é um conjunto de componentes de programação para desenvolver 

aplicações com funcionalidades de SIG. É composto por uma colecção de componentes 

de SIG, consistindo num controlo ActiveX® - controlos ActiveX são componentes 

“pré-fabricados” que não exigem um conhecimento sobre a forma como foram criados e 

que têm uma funcionalidade multiplataforma em Windows® -  composto por uma 

componente activa que é instalada na máquina onde se irá processar o desenvolvimento, 

e por um módulo de controlo, i. e., uma colecção de mais de 45 ActiveX automation 

objects, programáveis. O MapObjects pode ser incluído em muitos ambientes de 
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desenvolvimento standard, como o Visual Basic® e pode ser usado para desenvolver 

aplicações com capacidades SIG ou integrar funcionalidades de SIG em aplicações 

existentes. 

4. METODOLOGIA 

O projecto desenvolveu-se entre Fevereiro de 2002 e Janeiro de 2003 no ICN, 

Direcção de Serviços de Apoio às Áreas Protegidas (DSAAP), Divisão de Apoio à 

Gestão das Áreas Protegidas (DAGAP), em Lisboa. As várias etapas foram realizadas 

em períodos cronológicos relativamente bem definidos com inevitável sobreposição de 

tarefas. 

I
D Tarefas

20032002

AugApr JanFeb Jul SepJunMay NovMar Oct Dec

1 Preparação e Planeamento do Trabalho
2 Modelação, Desenho e Implementação da BD
3 Vectorização e Geo-referenciação de Projectos
4 Desenho, Escrita e Implementação da Aplicação
5 Carregamento do Sistema de Informação
6 Apoio Técnico à DAGAP
7 Relatório

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set Out Nov Dez JanAgo

Esquema 1  Calendarização das principais tarefas efectuadas 

4.1. PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DO TRABALHO 

Apesar de obedecer a um plano de trabalhos previamente definido, o projecto teve 

uma fase propedêutica de contacto e familiarização com a realidade orgânica da 

instituição ICN e com um conjunto de conceitos e instrumentos necessários ao posterior 

desenvolvimento do trabalho. 

O primeiro passo - acompanhado da valiosa troca de impressões com os técnicos do 

núcleo de AIA do ICN acerca dos trâmites e necessidades do processo - foi o contacto 

com o arquivo convencional da DAGAP, nomeadamente o modo como o registo 

documental é feito no Secretariado e a leitura de alguns documentos (cf. Figura 3) mais 

recentes. No total foram lidos nesta fase 27 documentos, incluindo PDA, EIA, PE, 

Declarações de Impacte Ambiental, pareceres definitivos da CA e propostas de parecer 

do ICN, no âmbito da sua representação nas Comissões. Com esta análise inicial viria a 

ser possível a selecção de alguns descritores que determinam a decisão final dos 

representantes do ICN, critério conjugado com o da facilidade de localização desses 

descritores na documentação dos processos produzidos e entrados na Divisão. Seriam 
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esses os descritores a incluir no modelo de dados, sempre com a orientação de serem 

facilmente localizáveis na documentação e de carregamento rápido na BD. Esta leitura 

foi ainda acompanhada da recolha da legislação aplicável. 

Nesta fase, foram também movidas diligências para uma comunicação institucional 

com o IA para  o contacto directo com o sistema operacional referido em 1.1, na 

Introdução, o que veio a acontecer numa visita ao Instituto na qual foi possível apenas 

ver in locu a interface gráfica da aplicação cliente e não o modelo de dados da BD 

Oracle que apenas pôde ser inferido. 

Duas componentes fundamentais do sistema a montar, o hardware e o software, foram 

adquiridos, instalados e configurados de início. Para a realização deste projecto foram 

usadas as seguintes máquinas: 

• Um computador pessoal (PC) - Hewlett Packard® VECTRA.VL420DT 

Desktop - com processador Intel® Pentium® IV 1.6 GHz; disco rígido de 

20 GB; 128 MB SDRAM; placa gráfica NVIDIA® GeForce 64MB; monitor de 

17" e Gravador CD-RW LG® 24x10x40. Acesso à intranet do ICN e à Internet 

através de uma rede local TCP/IP a 100 Mbit - configuração de uma conta 

atribuída pela Divisão de Informática. Sistema operativo: Windows 98® 

Segunda Edição. Esta máquina foi adquirida pela DAGAP para apoiar a 

realização deste trabalho. 

• Um PC com processador Intel® Pentium® III 866 MHz; disco rígido de 40 GB; 

384 MB SDRAM; placa gráfica NVIDIA® GeForce 64MB; monitor de 17" e 

gravador CD-RW LG® 12x8x32. Acesso individual à Internet via 

cabo-modem. Sistema operativo: Windows 2000® Professional. 

Os principais periféricos utilizados foram: 

• Impressora Hewlett Packard® Deskjet 1220 C Professional. 

• Mesa de digitalização CalComp DrawingBoard III® modelo 34240. Dado ser 

um modelo que data já de 1992, houve a necessidade de utilizar o software 

TabletWorks®, um controlador diferente do originalmente fornecido pelo 

fabricante e que disponibiliza um conjunto de ferramentas que permite a 

personalização da utilização deste periférico. Esta mesa tem uma área activa de 

457 mm x 610 mm e precisão 0.25 mm. 
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O software de base foi: 

• Microsoft Office® 2000 Profissional; 

• ESRI ArcView GIS® 3.1, 3.2, 3.2a, 3.3 e, na fase final do trabalho, o ArcView 

GIS 8.1 Demo Edition; 

• Microsoft Visual Basic® 6 Professional Edition; 

• ESRI MapObjects® 2.1. 

Um ponto de referência para este trabalho foi a já referida Base de Dados de 

Avaliação de Impacte Ambiental produzida em 1993 na DAGAP. Esta foi importada de 

dBASE4 para Access 2000 e procedeu-se ao estudo do seu modelo de dados. 

Em Fevereiro de 2002, durante uma semana, a frequência do “Curso de Sistemas de 

Informação Geográfica e uso do produto ArcView GIS”, ministrado na Divisão de 

Informática (DI) pelo Chefe da Divisão, Arq. Henrique Marinho, foi igualmente uma 

etapa preparatória a referir. 

Desde cedo, procurou-se reunir um banco de dados raster e vectorial - entre outros 

tipos - existente em outras entidades e no ICN de utilização potencial em AIA, 

nomeadamente informação produzida em algumas áreas protegidas e em outras 

unidades orgânicas. Esta tarefa estendeu-se por todo o tempo de realização do projecto. 

Informação Fonte Formato 
Zonas de Protecção Especial Divisão de Informática shape file 
Áreas Protegidas Divisão de Divulgação shape file 
Sítios da Rede Natura 2000 Divisão de Divulgação shape file 
Cartograma das Cartas Topográficas 
Militares de Portugal à escala 1/25000, 
série M888 

Divisão de Informática shape file 

Ortofotomapas digitais 

Fornecidos pelo Instituto 
Nacional de Garantia Agrícola 
(INGA). Voos de 1999-2000. 
Pixel: 1 m 

Multi-resolution Seamless Image 
Database (MrSID), acompanhados dos 
ficheiros tfw para geo-referenciação) 

Imagens rasterizadas das Cartas 
Topográficas Militares de Portugal de 
escala 1/25000, série M888 

Divisão de Informática MrSID e Tagged Image File Format 
(TIFF), acompanhados dos tfw 

BD da Distribuição geográfica e 
estatuto de ameaça das espécies da 
flora a proteger. Registos entre 1994 e 
1996 

Direcção de Serviços da 
Conservação da Natureza Microsoft Data Base (MDB) 

Cartografia dos Habitats dos Sítios da 
Rede Natura 2000 

Divisão de Informática - Equipa 
do Plano Sectorial Rede Natura 
2000 

shape file 

Regiões Administrativas - Concelhos e 
Freguesias de Portugal continental 

Amavelmente cedido pela 
empresa ConsultSig, Lda shape file 

Quadrículas decaquilométricas UTM Divisão de Informática shape file 

Tabela 2  Alguma informação cartográfica digital de base integrada no âmbito do projecto. 
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Em todo o trabalho foram usadas coordenadas geográficas interpretadas segundo o 

sistema de referência HGM. Quando houve necessidade de transformação de 

coordenadas, foi usado o Programa de Transformação de Coordenadas TRANSCOORD 

(© 1999 Instituto Português de Cartografia e Cadastro) ou o transformador online do 

IGeoE. 

4.2. MODELAÇÃO, DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DA BD 

Do contacto com os utilizadores finais e da preparação do trabalho em geral, surgiu 

uma planificação que permitiu identificar os dados a serem armazenados na BD bem 

como as estruturas físicas necessárias para armazenar esses dados. No desenho da BD, a 

concentração de esforços pendeu primeiro para as entidades e as suas características e 

tabelas, antes de se decidir sobre a forma como a BD deveria ser implementada. 

Procurou-se que o modelo fosse independente do sistema de implementação, que fosse 

simples, não redundante, flexível e adaptável a necessidades futuras (Azevedo et. Al., 

2002). Como ferramenta de desenho, usou-se o Modelo Entidade-Relacionamento. 

O Esquema 2, na página seguinte, é o diagrama das entidades, atributos e 

relacionamentos da BD. O modelo é composto por 24 tabelas, das quais aquelas cujo 

nome começa pela letra “T” são tabelas que definem um domínio, i. e., um conjunto de 

valores permitidos para alguns atributos das tabelas das entidades principais. Os 

atributos que formam as chaves primárias estão sublinhados na vista de cada tabela. 

Quando mais do que um está sublinhado, trata-se de uma chave composta, i. e., da 

conjugação dos atributos que identificam de forma única cada registo. Um segundo 

olhar sobre o esquema, realça a chave composta pelos atributos NUM_AIA + DOC. O 

campo NUM_AIA corresponde a um número nacional do processo de AIA atribuído 

pela Autoridade de AIA. Dado que por vezes acontece haver dois ou mais documentos 

relativos ao mesmo número de processo, a identificação inequívoca do documento para 

emissão de parecer só está completa pela conjugação do atributo DOC, cujo significado 

real não é mais do que o tipo de documento em avaliação no ICN (cf. Figura 3), com 

aquele atributo. 

Antes de avançar, será conveniente referir uma etapa intermédia do trabalho de 

produção de uma lista sumária de espécies de flora e outra de fauna, enquadradas na 

legislação vigente, relevantes do ponto de vista da AIA, que viria a ser integrada em 

tabelas da BD, conforme é referido a seguir. 
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Seguidamente, é apresentado o significado, em contexto real, de cada tabela e 

respectivos atributos: 

• AIA. Dados fundamentais dos processos de AIA participados pelo ICN 

- AUT_AIA. Autoridade de AIA; 

- NOME_EIA. Nome do projecto; 

- DATA_ICN e DT_DAGAP. Data de entrada do processo na DSAAP e na 

DAGAP, respectivamente; 

- PROPON e AUT_EIA. Proponente e Autor do estudo; 

- ENT_COOR. Entidade Coordenadora do Processo AIA; 

- COORD. Técnico Coordenador da CA do processo; 

- TECN_1, TECN_2 e TECN_3. Técnico Representante do ICN, Suplente e 

Outro, respectivamente; 

- PAR_ICN e PAR_CA. Pareceres do ICN e da CA, respectivamente; 

- PATRIMON. Campo para registo da ocorrência, EM DISCUSSÃO na 

avaliação do projecto, de Património cultural relevante - património 

construído e/ou arqueológico -, segundo o critério das entidades 

competentes - um parecer do Instituto Português de Arqueologia, por 

exemplo. Campo do tipo Sim/Não; 

- SOB_AZI e AZEVINHO. Afectação, EM DISCUSSÃO, de Sobreiros e 

Azinheiras - espécies protegidas, nomeadamente, pelo DL n.º 11/97, de 14 

de Janeiro - e/ou Azevinho, Ilex aquifolium L. - cujo regime de protecção é 

definido pelo DL n.º 423/89, de 4 de Dezembro. Campos do tipo Sim/Não; 

- NURSERY. Afectação, EM DISCUSSÃO, de zonas de nursery, a nível 

ictiofaunístico. Campo do tipo Sim/Não; 

- DEC_LEI, ANEXO, NUM e ALINEA. Atributos da moldura legal que 

enquadra a avaliação do projecto: Decreto-Lei, Anexo do Decreto-Lei, 

Número e Alínea, respectivamente; 

- OBSERV. Coluna para Observações. Campo do tipo memo; 

- GRAF. Projecto vectorizado e geo-referenciado: Sim/Não; 

- N_ENT e CLAS. N.º de Entrada e código de Classificação do documento, 

respectivamente, atribuídos pelo Secretariado da DAGAP; 

- TIPOL. Tipologia do projecto. 
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• PEOLICOS. Tabela de detalhe da tipologia Parques Eólicos. 

- POTENCIA. Potência instalada no parque eólico em MW; 

- N_AEROG e POT_IND. N.º e Potência individual em kW, 

respectivamente, dos aerogeradores; 

- ACES_NOV e ACES_MEL. Construção de Novos acessos e obras para 

Melhoria dos acessos já existentes, respectivamente. Campos do tipo 

Sim/Não; 

- ACES_IND. Campo para registo da previsibilidade da indução de 

acessibilidades que o projecto trará. Tipo Sim/Não; 

- PRODUCAO. Produção Anual Média do Parque Eólico em MW; 

- POST_TR. Postos de Transformação fora dos aerogeradores. Sim/Não; 

- MIGR. Área de implantação do projecto situada num zona corredor 

migratório para a avifauna. Sim/Não; 

- AR_F_EP. Localização do projecto numa área considerada fundamental 

para espécie/s prioritária/s. Tipo Sim/Não. 

• ESTRADAS. Tabela de detalhe da tipologia Projectos Rodoviários. 

- EXT_TRA. Extensão aproximada do traçado em km; 

- LINH_H20 e ZON_HUM. Linhas de Água e Zonas Húmidas, 

respectivamente, atravessadas pelo traçado e relevantes ecologicamente, 

segundo a análise técnica competente; 

- NUC_POP. Atravessamento, ou proximidade, a Núcleos Populacionais 

e/ou outras áreas edificadas, EM DISCUSSÃO no processo de análise. Tipo 

de dados Sim/Não; 

- CORRECOL. Referência ao atravessamento ou afectação, EM 

DISCUSSÃO, de biótopos que funcionam como Corredores Ecológicos, 

segundo critérios técnicos. Tipo Sim/Não. 

• OUTR_ENT. Outras entidades da CA, no processo de AIA em análise. 

• CONFREG. Tabela das freguesias interceptadas pelo projecto. Os valores do 

atributo DDCCFF são códigos de seis caracteres numéricos compostos pela 

concatenação dos códigos do Distrito, Concelho e Freguesia e, assim, estes 

podem ser obtidos da truncagem daquele. A tabela TFREG armazena o 

domínio daquele código, bem como o nome das regiões administrativas 

CONCELHO e FREGUESIA; 
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• MED_MIN, MED_COMP e ESTPOSAV. Tabelas em que os atributos, com 

os mesmos nomes, se referem a Medidas de gestão ambiental de 

Minimização - e. g. passagens para a fauna e vedações -, Compensação - e. g. 

gestão de habitats - e Estudos de Pós-avaliação - estudos a elaborar na fase de 

pós-avaliação com o intuito de avaliar a resposta do sistema ambiental ao 

funcionamento do projecto -, respectivamente. Estes campos irão ter o tipo de 

dados memo e as Medidas a registar deverão ser sobretudo medidas 

verificáveis no terreno e de carácter permanente, i. e., referentes 

fundamentalmente à fase de exploração do projecto e não tanto à fase de 

construção. 

• FAUNA. Tabela da lista de espécies faunísticas da área de implantação de 

cada projecto. Dada a displicência técnica com que as listas faunísticas e 

florísticas são apresentadas nos estudos, é de toda a conveniência purgar de 

erros essas listagens e introduzir apenas os dados credíveis, ou não os carregar 

de todo. Nesse aspecto o know how técnico do ICN tem uma palavra a dizer. 

Os valores da coluna COD_FAU - um código numérico para cada espécie -

 são controlados pelo campo com o mesmo nome em TFAUNA, empregue 

para restringir e controlar a aplicação desse código de associação. Os atributos 

de TFAUNA são: 

- NOMCIENT e NOMEVULG. Nome Científico e Nome Vulgar da 

espécie faunística; 

- ESTATUTO. Estatuto da espécie no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal; 

- ANXBERNA, ANXBONA e ANDL140. Anexos, respectivamente, da 

Convenção de Berna Relativa à Protecção da Vida Selvagem e do 

Ambiente Natural na Europa, Convenção de Bona sobre a Conservação das 

Espécies Pertencentes à Fauna Selvagem e do Decreto-Lei n.º 140/99, de 

cada espécie da lista proposta; 

- SPEC. Este campo apenas é aplicado para o grupo “Aves” e diz respeito a 

uma das quatro classificações da lista SPEC - Species for European 

Conservation Concern. 

• VEGET. Tabela da lista de espécies florísticas da área de implantação de cada 

projecto. Os valores da coluna COD_VEG - um código numérico para cada 



 
Implementação do SIG de AIA do ICN 

 

 
 23/50

espécie - são controlados pelo campo com o mesmo nome em TVEGET. Os 

atributos de TVEGET são: 

- ANXDL140 e PRIORIT. O atributo ANXDL140 refere o anexo do 

DL n.º 140/99 e o campo PRIORIT regista o eventual estatuto de espécie 

prioritária segundo este DL; 

- ESTATUTO e ENDEM. Estatuto de ameaça e classificação em termos de 

Endemicidade - Endemismo Lusitânico e/ou Ibérico - de cada espécie 

florística da lista proposta. Uma vez que ainda não existe um Livro 

Vermelho para a flora, a proposta de classificação, foi feita com base em 

consultas bibliográficas e no know how dos técnicos do ICN. 

• ZPE, AP, V_AP e SITIOS. Tabelas para introdução das áreas classificadas 

interceptadas - ou na proximidade, no caso de V_AP - pelo projecto: Zonas de 

Protecção Especial, Áreas Protegidas (AP), Vizinhança de AP - critério de 

distância da vizinhança definido pelos técnicos - e Sítios Natura, 

respectivamente. Estas tabelas foram carregadas segundo os valores definidos 

nas “tabelas de domínio” TZPE, TAP e TSITIOS; 

• AC. Tabela para introdução de outras áreas classificadas referidas nos 

documentos, com definição geográfica por vezes indefinida, como Sítios 

Ramsar e Reservas Biogenéticas. A “tabela de domínio” é TAC. 

• HABITATS. Tabela dos Habitats presentes no DL n.º 140/99 referidos na 

documentação como afectados pela implantação do projecto, depurados os 

eventuais erros técnicos. Os valores de COD_HAB - um código alfanumérico 

para cada habitat - são controlados pelo campo com o mesmo nome em 

THABITAT, empregue para restringir e controlar a aplicação desse código de 

associação. Na tabela THABITAT, o campo PRIORIT regista o eventual 

estatuto de habitat prioritário segundo o DL n.º 140/99 e a coluna DESCRIC 

fornece a descrição de cada habitat tal como é feita no DL. 

No Esquema 2, quando os atributos surgem em mais do que uma tabela, os 

relacionamentos daí resultantes são representados por uma linha. No modelo proposto, 

todos os relacionamentos têm “cardinalidade” um-para-muitos (1:∞), i. e., a ocorrência 

de um valor de um atributo pode estar relacionada com a ocorrência de muitos valores 

iguais na tabela relacionada. Os relacionamentos conjugados com a atribuição de chaves 

garantem duas regras de integridade inerentes ao modelo relacional: Integridade de 
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Entidade - nenhum dos atributos da chave primária pode ser nulo - e Integridade 

Referencial - o valor de uma chave estrangeira tem de ser introduzido de acordo com os 

valores possíveis na tabela onde esta é a chave primária. 

Definido o modelo de dados, passou-se facilmente à sua Implementação com o SGBD 

Microsoft® Access 2000. Relativamente ao tipo de dados dos atributos, procurou-se que 

este fosse o mais simples possível. Praticamente todos os campos são do tipo texto. Para 

além deste tipo, existem os já identificados campos do tipo Sim/Não; alguns campos 

numéricos - NUM_AIA, COD_FAU e COD_VEG -; dois campos de numeração 

automática - COD_FAU e COD_VEG, que são deste tipo apenas nas tabelas TFAUNA 

e TVEGET - e os já identificados campos memo. Mesmo os campos que conterão datas 

foram mantidos como campos de texto - controlando-se apenas, via SGBD, o 

comprimento do campo. Esta “veleidade” é útil dado que torna a BD facilmente 

transportável para outros sistemas e é possível porque o controlo do carregamento 

alfanumérico estará a cargo da aplicação cliente. Aliás, o acesso directo ao SGBD está 

condicionado à introdução de uma palavra-passe apenas do conhecimento do 

Administrador da BD. 

4.3. VECTORIZAÇÃO E GEO-REFERENCIAÇÃO DE PROJECTOS 

Tal como em outras instituições, a cartografia no ICN está muito dependente da base 

cartográfica da Carta Topográfica Militar à escala 1/25000 do IGeoE. Deste modo,  

também neste trabalho esta foi a base de suporte da cartografia produzida, como é 

explicado a seguir. Este ponto do trabalho não pretende substituir-se a um manual de 

ArcView, para onde se remete uma aprendizagem metodológica mais aprofundada. 

Pretende-se apenas aflorar os aspectos julgados relevantes para a compreensão do 

modus operandi usado para geo-referenciação neste projecto. 

Foram usadas três metodologias para geo-referenciar elementos geográficos: 

1. Digitalização directa sobre as imagens rasterizadas das cartas militares. 

É o método usado mais simples de geo-referenciar um shape file criado. Adiciona-se o 

tema a uma view - termo que em ArcView designa a janela de uma área geográfica a 

que se podem adicionar temas - com uma imagem rasterizada de uma carta. O novo 

tema, digitalizado por cima da imagem geo-referenciada, herdará automaticamente o 

seu sistema de referência. 
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Figura 6  Um novo shape file herda o sistema de referência espacial do background raster da view. 

2. Digitalização na mesa. 

A área de cobertura nacional das cartas militares rasterizadas no ICN restringe-se 

basicamente às Áreas Classificadas e às suas vizinhanças. Uma vez que, por exemplo, 

certos projectos rodoviários analisados e a vectorizar e geo-referenciar em tempo útil 

podem extravasar essa circunscrição, usou-se uma mesa de digitalização para adquirir 

estes elementos sem background raster geo-referenciado. 

           
Figura 7  Digitalização manual vectorial na mesa a partir de cartografia em suporte analógico. 

A extensão Digitizer do ArcView GIS 3.x permitiu utilizar uma mesa de digitalização 

como periférico de input dos elementos cartografados no papel em cartas militares à 

escala 1/25000 do IGeoE. A extensão obriga à introdução de três ou mais pontos de 

coordenadas conhecidas na imagem fixada na mesa para o que foram usadas 

coordenadas geográficas “militares” legíveis nas cartas. Foram sempre usados quatro ou 

mais pontos de coordenadas conhecidas. 

3. Registo de uma imagem com base em outra previamente geo-referenciada. 

Neste trabalho esta metodologia foi usada quando se quis geo-referenciar uma 

imagem digital enviada por um proponente ou adquirida directamente num scanner. 

Com este fim foi usada a extensão Register and Transform Tool do ArcView GIS 3.x. 

C
ar

t a
 M

ili
ta

r, 
es

ca
la

 1
/2

50
00

C
al

C
om

p 
D

ra
w

in
gB

oa
rd

 II
I®



 
Vaz P. , 2003 

 
 26/50

Register
and

Transform
Tool

Imagem a registar

Imagem georeferenciada

Figura 8  Geo-referenciação de uma imagem com base em outra 

4.4. DESENHO, ESCRITA E IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO 

Este item do relatório tem o propósito de explanar sumariamente a metodologia 

utilizada para desenvolver a aplicação cliente com recurso à programação em Visual 

Basic® (VB). Como requisitos básicos, a aplicação deveria integrar num único interface 

a parte gráfica do SIG - com as ferramentas básicas de visualização - e permitir a um 

utilizador sem conhecimentos informáticos o carregamento dos dados alfanuméricos. 

Para além dos já referidos, outros requisitos e necessidades da aplicação seriam: 

• Incluir objectos familiares ao utilizador comum; 

• Dar ao operador uma visão empírica da unidade principal de informação, o 

documento analisado, e das suas sub-unidades, as partes do documento 

separadas em função da análise técnica e administrativa habitualmente feita na 

DAGAP; 

• Impor um nível de segurança preliminar com a criação de dois grupos de 

utilizadores com direitos de acesso distintos; 

• Minimizar o tempo exigido para carregamento/alimentação do sistema; 

• Controlar erros na introdução de dados; 

• Possibilitar a pesquisa de documentos; 

• Responder à necessidade administrativa de identificar rapidamente os 

processos de cada técnico representante; 

• Geograficamente, permitir ao utilizador uma localização personalizada de cada 

projecto geo-referenciado relativamente aos temas Áreas Sensíveis, Áreas 

Administrativas  e outras Tipologias de Projecto; 

• Flexibilidade do interface a melhoramentos futuros e à aceitação de outras 

tipologias de projecto, além dos Parques Eólicos e das Vias de Comunicação; 

• Facilidade de instalação; 
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A Figura 9 apresenta os ficheiros utilizados no 

ambiente de desenvolvimento em VB do projecto 

a que foi dado o nome BDAIA. Foram usados 

onze módulos: nove Forms, um Standard e um 

Class. 

Para que este projecto pudesse ter acesso a mais 

controlos do que a lista standard disponibilizada 

pelo VB, configuraram-se as janelas References -

 referências às livrarias dos objectos - e 

Components - controlos a inserir no projecto -

 conforme as selecções indicadas na Tabela 3. 

Components References 
ESRI MapObjects 2.1 Visual Basic For Applications 
ESRI MapObjects Legend Control Visual Basic runtime objects and procedures 
Gif89 1.0 Micrososft ActiveX Data Objects 2.5 Library 
Microsoft Forms 2.0 Object Libray Micrososft ActiveX Data Objects Recordset 2.5 Library 
Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 (OLE DB) Microsoft Data Access Components Instaled Version 
Microsoft Masked Edit Control 6.0 ESRI Mem Table Type Library (For MapObjects 2.1) 
Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0 (SP4) Gif89 1.0 
Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2) OLE Automation 
Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP4)  

Tabela 3  Components e References da Aplicação Cliente 

Para a compreensão da metodologia, na Tabela 3 merecem destaque os componentes 

de programação ADO - como componente de acesso a BD - e o conjunto MapObjects -

 usado para desenvolver as funcionalidades de SIG da aplicação. 

Definidos os requisitos e os 

componentes adicionais, a tarefa 

maior foi desenhar e escrever os 

forms da aplicação. No total, o 

código de programação em VB 

terminou com 5279 linhas que 

incluíram instruções em SQL para a 

consulta e manipulação dos dados 

no SGBD. Durante e após a fase de 

escrita, foi feito o teste e a 

depuração de cada funcionalidade 

individual implementada e, em 

Figura 9  Explorador do projecto VB

Sub MostraProjecto() 
    Dim recs As mapobjects2.Recordset 
    Dim rect As mapobjects2.Rectangle 
If formIDENT.TxtTIPOL.text = "Vias de Comunicação" Then
    exp = "NUM_AIA = " & txtNUM_AIA.text & "" 
    Set recs = Map1.Layers("estradas").SearchExpression(exp) 
End If 
If formIDENT.TxtTIPOL.text = "Parques Eólicos" Then 
    exp = "NUM_AIA = '" & txtNUM_AIA.text & "'" 
    Set recs = Map1.Layers("peolicos").SearchExpression(exp) 
End If 
If Not recs.EOF Then 
    Set shp = recs.Fields("shape").Value 
    Set rect = shp.Extent 
    rect.ScaleRectangle 3 
    Set Map1.Extent = rect 
    Map1.Refresh 
    Map1.FlashShape shp, 3 
End If 
End Sub 

Figura 10  Exemplo de uma rotina (ver texto) 
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paralelo, foi possível contar com o permanente feedback da reacção dos utilizadores 

potenciais às sucessivas demonstrações das versões da aplicação. 

Os programas de instalação das diferentes versões foram criados com o componente 

do VB Package and Deployment Wizard, usado também para a distribuição final. 

A aplicação desenvolvida integra as partes alfanumérica e de SIG num único 

interface, como já foi dito, ao ligar os dados dos documentos para emissão de parecer 

introduzidos alfanumericamente no sistema, com a sua representação geográfica nos 

shape files produzidos em ArcView - apresentados no ponto 5, Resultados e 

Discussão. Tal correspondência deve-se à existência de um campo comum às duas 

partes, o campo NUM_AIA, presente na BD do SGBD e nas tabelas de atributos dos 

shape files. Assim, sempre que os dados de um documento foram introduzidos e foi 

feita a respectiva vectorização e geo-referenciação do projecto associado, a escrita da 

aplicação estabelece uma rotina - exemplo da Figura 10 - para fazer a correspondência e 

mostrar o projecto. 

Quando se entendeu que o funcionamento da aplicação cliente estava suficientemente 

estável, passou-se à sua instalação segundo os rudimentos de uma arquitectura 

Cliente-Servidor - uma verdadeira arquitectura deste tipo implica geralmente, por 

exemplo, a existência de uma Aplicação Servidor instalada no servidor - na intranet do 

ICN, permitindo o acesso alargado à informação. A Figura 11 representa 

esquematicamente a distribuição da aplicação na intranet do ICN. Um contacto com a 

Direcção de Serviços da Conservação da Natureza permitiu instalar nesta unidade 

orgânica, na máquina DSCN14, uma cópia da aplicação criada e aumentar assim a 

disponibilidade dos dados estruturados. 

DAGAP8

REDE TCP/IP 100Mbit

GRUPO DE
TRABALHO ICN

DAGAP14 DSAAP5 DSCN14DOAAP7

Aplicação
Cliente

Máquinas
Clientes

DAGAP9
BDAIA

.mdb
Servidor

 
Figura 11  Distribuição da Aplicação Cliente e da BD na intranet do ICN 
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4.5. CARREGAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Uma vez implementado o Sistema de Informação, era preciso alimentá-lo com o 

carregamento de dados. Como já ficou patente, o carregamento foi feito de forma 

diferente para a BD no SGBD e para os shape files. O carregamento da BD no SGBD, 

feito via aplicação cliente, contou com a colaboração dos técnicos da DAGAP, em 

especial de Judite Salvado que continuará o trabalho de alimentação alfanumérica do 

Sistema após o terminus deste projecto. Esta função, consiste no registo histórico dos 

processos de AIA, dos tipos Parques Eólicos e Projectos Rodoviários, com 

representação do ICN nas CA. A par do registo histórico, é introduzida informação 

actual dos processos em avaliação para os quais o Sistema funciona já, de forma 

embrionária, como um sistema de apoio à decisão no processo de AIA no ICN. 

No que concerne à vectorização e geo-referenciação das referidas tipologias dos 

projectos com as respectivas alternativas, quando aplicável, e ao preenchimento das 

tabelas de atributos respeitantes aos elementos gráficos de cada projecto, estas foram 

feitas não só para as estradas e parques eólicos como também esporadicamente para 

outros empreendimentos, como barragens e albufeiras, pedreiras e campos de golfe. 

Como já foi explicado a componente geográfica de cada projecto foi carregada com as 

ferramentas de edição habituais do ArcView GIS 3.x e, na parte final, 

ArcView GIS® 8.1. 

Para além do atributo NUM_AIA, que faz a relação com a BD no SGBD, foram 

incluídos nas tabelas de atributos os campos DATA - referente à data da vectorização de 

cada elemento geográfico introduzido - e ESC_REF - alusivo à escala de referência da 

fonte de informação - ex: uma estrada com o valor 25 no campo ESC_REF indica que a 

escala da cartografia usada como fonte foi de 1:25000. 

4.6. APOIO TÉCNICO À DAGAP 

O apoio prestado prendeu-se, sobretudo, com a utilização de conhecimentos 

biológicos associada ao aproveitamento de múltiplos meios informáticos para a 

resolução de problemas. Genericamente, utilizaram-se ferramentas de SIG para apoiar a 

emissão dos pareceres dos técnicos da Divisão e foi dada resposta em nome pessoal a 

vários pedidos de informação feitos ao ICN, com base nos dados produzidos neste 

trabalho e em outros fornecidos por diversas fontes, de onde resultou, por exemplo, a 

produção - em nome do ICN - de mapas da cartografia dos habitats do DL n.º 140/99, 
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de 24 de Abril, nos Sítios da Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, a ser 

trabalhada pela equipa do Plano Sectorial Rede Natura 2000, com quem se manteve 

contacto e colaboração. 

Nas tarefas efectuadas, este ponto foi uma mais-valia acrescida ao plano base de 

trabalhos. A explicação de toda a metodologia usada para cada caso tornar-se-ía 

inadequada. No entanto, grosso modo, usaram-se: i) diversas extensões de ArcView 

GIS®, como: Geoprocessing, 1ST_Tools, Clip Theme, Snap Features to Other Theme, 

Snap Themes, Utilitários de Edição, XTools Extension e 3D Analyst; ii) ferramentas do 

pacote Office 2000® - sobretudo o Access, onde houve que recorrer algumas vezes à 

linguagem SQL e à programação em Visual Basic for Applications - e o Excel®; iii) o 

ESRI ArcExplorer® 2.0, como visualizador básico de informação geográfica. 

O Adobe® Portable Document Format (PDF) - que preserva as fontes, formatações, 

cores e gráficos de qualquer documento original, independentemente da aplicação e da 

plataforma utilizados para sua criação - foi usado  como formato de distribuição 

electrónica de mapas ou layouts - layout é o nome da funcionalidade do ArcView para a 

produção de mapas. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Se tivermos em conta que um dos 

objectivos deste trabalho era a 

implementação de um sistema de 

informação de apoio ao processo de AIA 

no ICN, parte dos resultados desse 

intento foi já mencionada. Por exemplo, a implementação da BD com o modelo de 

dados descrito é, além de um meio, um fim em si mesma, pois pode ser usada como um 

produto independente do labor efectuado. No entanto, neste capítulo será dado destaque: 

i) à apresentação da aplicação cliente, ii) à exposição e discussão da informação 

produzida no projecto e considerada relevante tendo em conta o estado presente do 

carregamento, e, por fim, iii) aos resultados do apoio técnico que foi dado à DAGAP. 

5.1. APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO CLIENTE 

Uma vez instalada a aplicação, o utilizador pode ter controlo sobre as directorias de 

localização da BD na intranet e dos shape files que a interface precisa para correr. A 

Figura 12  Programa de instalação da Aplicação
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configuração é feita através do ficheiro ‘localbd.cfg’ que o programa de instalação 

coloca na  mesma directoria da aplicação. Isto quer dizer os dados podem mudar de 

local sem que a aplicação deixe de funcionar. 

"\\dagap9\bdaia\BDAIA.mdb"
"\\dagap9\shapes\"

  

 

Foram criados dois grupos de 

utilizadores da aplicação: ‘ICN’ e 

‘ICN-DAGAP’. 

Ao segundo é 

permitida a edição dos 

dados enquanto o primeiro 

apenas pode consultá-los. 

1

2

3 4

56

7

8

 
Figura 15  Janela inicial da aplicação com os dados relativos à identificação de um documento 

Figura 14  Janela de logon da Aplicação 

Figura 13  Configuração de uma localização
possível do repertório de dados na intranet do
ICN 
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Na Figura 15 - como na 18 - os números a vermelho destacam algumas zonas nas 

janelas, numa apresentação sucinta da aplicação: 1 é a barra de navegação num 

documento que permite saltar para determinada sub-unidade de informação, adiante 

designada janela. As janelas são: Identificação - identificação e classificação do 

documento e respectivo projecto -, Localização - elementos geográficos e 

administrativos do projecto -, Ecologia - dados ecológicos em discussão na avaliação -, 

Medidas - medidas de minimização e de compensação de índole permanente e estudos 

de pós avaliação relevantes - e Situação - situação actual da avaliação do documento 

com indicação dos pareceres emitidos e de dados adicionais, como um campo de 

observações. 2 é a barra que possibilita editar, pesquisar e percorrer, um a um, os 

documentos na BD; em 3 classifica-se o documento em consonância com o Secretariado 

da DAGAP e em 4 está o enquadramento legal que despoletou o processo de AIA do 

projecto; 5 é o botão de acesso aos pormenores do projecto de acordo com a sua 

tipologia (cf. Figura 16) - identificada em 6 -; na zona 7 estão destacados os dois valores 

já referidos anteriormente neste relatório que identificam um documento, i. e., o número 

nacional de AIA e o tipo de documento, aqui etiquetado de ‘fase’; por último, na 

moldura 8, visualizam-se as restantes entidades representadas na CA em parceria com o 

ICN. 

Em modo de edição, a 

aplicação facilita a 

introdução dos dados ao 

utilizador através de 

objectos familiares 

como ComboBoxes, 

ListBoxes e CheckBoxes 

(cf. Figura 17). Por 

exemplo, sempre que os 

valores possíveis a 

introduzir são 

controlados por listas 

pré-definidas, como na 

flora e na fauna, o 

sistema dá uma resposta 
Figura 16  Detalhes de acordo com as tipologias dos projectos 



 
Implementação do SIG de AIA do ICN 

 

 
 33/50

Figura 17  Alguns controlos de ajuda à edição de dados alfanuméricos do SIG 

dinâmica à digitação de cada um dos caracteres preenchendo uma ListBox com os 

valores possíveis que o operador escolherá com cliques do rato. Esta função de 

auto-preenchimento também é conseguida com ComboBoxes que, nesta aplicação, 

carregam valores que já foram introduzidos uma vez. Por exemplo, se houver um novo 

Coordenador, esse nome é introduzido uma vez pelo operador e passa a estar disponível 

na Combobox. As Checkboxes são usadas para carregar dados do tipo Sim/Não. 

Figura 18  Janela com os elementos geográficos e administrativos dos projectos 

A Figura 18 mostra a janela de localização dos projectos: a área 9 é o mapa onde são 

carregados os temas da legenda 10 que por sua vez permite personalizar a escolha dos 

ListBox
ComboBox

CheckBox

9

10

11

12 1314
1516
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temas a ver e a ordem de sobreposição; o mapa 11 dá o contexto geográfico no 

continente nacional e um clique no botão 12 centra o projecto corrente no ecrã; a barra 

de ferramentas 13 inclui as ferramentas básicas de navegação no mapa. A partir da 

esquerda, temos os botões de i) Zoom Out - afastamento da imagem, ii) definição de um 

rectângulo de aproximação, iii) Pan - ou arrastamento da imagem, iv) botão Informação, 

v) Full Extent - vista de Portugal. A barra de estado 14 dá as coordenadas geográficas 

do cursor; 15 é o tab onde é possível saber quais as Áreas Classificadas interceptadas ou 

na vizinhança do projecto e 16 é o tab de acesso ao contexto administrativo do 

projecto - Concelhos e Freguesias. 

Embora isto não seja ilustrado, o botão Informação, quando seleccionado um dos itens 

da legenda, permite obter informação directamente do mapa através de uma 

funcionalidade habitual em produtos deste género, o label tip, i. e., quando o cursor pára 

em cima de um elemento geográfico aparece uma etiqueta com o nome do projecto. 

Com este botão é ainda possível, com um clique num dos elementos do mapa, aceder ao 

registo desse elemento na tabela de atributos do shape file seleccionado na legenda. 

 
Figura 19  Pormenor do tab Fauna da janela Ecologia 

Na Figura 19, apresenta-se uma vista de pormenor da janela Ecologia. Tal como as 

janelas anteriores, esta também apresenta vários tabs que subdividem a informação, 

neste caso em Fauna, Flora, Habitats do DL n.º 140/99, de 24 de Abril, e Específicos, 

onde se referem casos de afectação de espécies com protecção específica na legislação 

portuguesa, como o Azevinho, Ilex aquifolium L., e de zonas de Nursery ictiofaunístico. 

 
Figura 20  Pormenor do tab Minimização da janela Medidas 
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Apresentada em parte na Figura 20, a janela Medidas tem três tabs onde a informação 

é introduzida em caixas de texto. Uma vez introduzidas as medidas de minimização, por 

exemplo, o sistema separa-as com linhas horizontais, o que permite a sua visualização 

numa única caixa de texto. 

 
Figura 21  Janela de documentos por técnico representante 

Com o intuito de responder a um dos requisitos, a aplicação permite já actualmente 

fazer duas pesquisas, a saber: com um botão na janela Situação, não ilustrada, 

determinar quais os documentos na BD de cada técnico representante, como é ilustrado 

na Figura 21 e, através do botão Pesquisa da barra 2 (Figura 15), encontrar um 

documento pelo seu Número de AIA ou através de uma parte do seu Nome. 

Para terminar esta breve apresentação da aplicação cliente, será conveniente referir as 

caixas de mensagem como a da Figura 22. Neste caso, é uma mensagem a avisar o 

operador de que não foi possível aceder à BD no servidor e a sugerir uma solução. Além 

de mensagens de erro, o utilizador recebe também mensagens de informação em 

resposta a alguns eventos, como a introdução de uma letra onde devia introduzir um 

número, entre outros. Acrescente-se ainda que o controlo dos erros de carregamento é 

feito também de outras formas, como a simples impossibilidade de escrever datas com 

formato diferente do preestabelecido - ‘dd/mm/aaaa’ - nas caixas de texto - na realidade 

MaskEdBoxes, nestes casos - da janela representada na Figura 15 e também a limitação 

do formato do código de classificação dos documentos no Secretariado (zona 3 da 

Figura 15) ao formato ‘__.__(__)’, imposto pela aplicação. 

 
Figura 22  Exemplo de uma mensagem da aplicação 
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5.2. EXPOSIÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO PRODUZIDA 

Tipo de 
projecto 

Nome do 
shape file Descrição do conteúdo Tipo de 

elementos 

Nº de 
elementos do 
shape file 

Rodovias estradas Cada elemento pode ser uma alternativa, um lanço 
ou a totalidade do traçado Linhas 54 

peolicos Áreas de implantação dos projectos Polígonos 87 

aerogera Aerogeradores numerados individualmente para 
cada projecto Pontos 594 

Pa
rq

ue
s 

Eó
lic

os
 

acessos Acessos a construir/melhorar no âmbito da 
construção do empreendimento Linhas 25 

 

tensao 
Linhas aéreas de transporte de electricidade. 
Projectos individuais ou a construir no apoio a um 
projecto de Parque Eólico 

Linhas 22 

barragem Barragens e Albufeiras Polígonos 2 
Barragens 

canal Canais de adução de barragens Linhas 1 
Campos de 
Golfe golfe Área total do empreendimento Polígonos 3 

Pedreiras pedreira Área a explorar pelo proponente Polígonos 2 

Tabela 4  Shape files produzidos neste projecto com o número actual de elementos de cada ficheiro 

A fase actual de carregamento do SIG é incipiente quer pelas lacunas na 

qualidade/quantidade, ou ausência, da informação nos documentos, quer por essa 

informação não ter sido ainda introduzida, ou tê-lo sido em parte - e. g., alguns 

projectos rodoviários estão carregados na BD do SGBD e não estão ainda na 

componente gráfica. 

Apesar de o sistema estar já a ser alimentado esporadicamente com outras tipologias 

de projecto (cf. Tabela 4), o maior volume de informação produzida refere-se às 

tipologias Parques Eólicos e Estradas. Neste momento, estão carregados, em alguns 

casos parcialmente, 77 projectos do primeiro tipo e 98 do segundo. 

Para estas duas tipologias, em certos casos, alimentou-se a parte gráfica do SIG com 

projectos fora do âmbito AIA. Estas situações coincidem com projectos licenciados no 

passado ou correspondem àquilo que neste trabalho se chamou de Intenções de Projecto, 

i. e, projectos, não prescritos, para os quais a DAGAP foi consultada e/ou informada 

textualmente da sua área de implantação potencial e que, pelas suas características e 

localização, são passíveis de sujeição a procedimento de AIA. Dos projectos carregados, 

2 estradas e 44 Parques Eólicos estão fora do âmbito AIA. 

Para a tipologia Parques Eólicos, resulta deste trabalho a integração no SIG criado de 

todos os projectos em áreas sensíveis no território continental com conhecimento do 

ICN. Essa informação é ilustrada na página seguinte para os “Sítios Natura”. 
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Figura 23  Súmula da informação de Parques Eólicos no país em “Sítios Natura”, em 27/01/2003
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Figura 24  Áreas de potencial eólico
previstas pela APREN em 2001

Vaz P. , 2003

Em Abril de 2001, o relatório do Plano Estratégico

para o Desenvolvimento da Produção de Electricidade

por Fontes Renováveis da Associação Portuguesa de

Produtores Independentes de Energia Eléctrica de

Fontes Renováveis (APREN) apontava para que o

esforço para aumentar a quota de energia eléctrica

produzida a partir de fontes renováveis, nos termos

dos acordos internacionais - e.g., Protocolo de

Quioto -, fosse equivaler em 2010 à disponibilidade

de um parque eólico produtor de 2000 MW. Na altura,

o relatório apresentava em anexo a localização das

áreas/manchas nacionais de potencial eólico face às

áreas sensíveis. A integração dessa informação

analógica no SIG de AIA do ICN, que resultou na

produção de um shape file, permite comparar a

situação prevista com a actual.

Presentemente, o Sítio de maior número de projectos

de parques eólicos é Montemuro, seguido de Alvão/

Marão, Serra da Freita e Arada e Serra de Aire e

Candeeiros. Relativamente às localizações dos

potenciais eólicos previstos pela APREN, verifica-se que tem havido uma assimetria na

apresentação de empreendimentos de exploração, com maior concentração principalmente

na área 4 da Figura 23. No Sítio Alvão/Marão - para onde continuam a chegar ao ICN

intenções de projecto -, tendo em conta as potências acumuladas nos projectos construídos,

de provável construção e que estão em avaliação formal, ultrapassa-se já o potencial eólico

previsto que era de 100 MW. Com o mesmo raciocínio para a Serra da Freita e Arada, o

resultado é idêntico, isto apesar de esta área não ter sido considerada de potencial eólico

pela APREN a não ser marginalmente a Sul. Mesmo para o Sítio Montemuro que era, a par

da Serra da Estrela, um dos que apresentavam maior potencial eólico, com os projectos

actuais em avaliação formal e as intenções de projecto, esse valor do potencial é ultrapassado.
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O ICN é, nos termos da lei, uma entidade a quem cabe gerir territorialmente os Sítios 

da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 e adoptar medidas necessárias à 

conservação dos habitats e das populações das espécies dos mesmos, nomeadamente os 

referidos no DL n.º 140/99, e assegurar que Portugal desempenhe um papel decisivo na 

prossecução dos objectivos da Rede Natura 2000, atendendo à inquestionável riqueza do 

seu património natural e à presença de uma diversidade biológica assinalável. Por outro 

lado, Portugal está envolvido com outros Estados na redução da emissão de CO2 e 

outros gases responsáveis pelo efeito de estufa, para a qual contribui a exploração de 

fontes de energia renovável como a energia eólica. A coincidência da localização de 

algumas zonas de maior potencial eólico - muitas vezes em cumeadas de serras com 

pouca fixação humana - com os “Sítios Natura” obriga a um esforço acrescido de 

compatibilização de interesses. Do ponto de vista do ICN, um parque eólico não será 

fundamental para a eficaz gestão de um “Sítio Natura”, pelo que, numa visão simplista, 

cabe ao proponente provar que o projecto, sendo importante para o aumento da quota de 

exploração de energias renováveis, compensa os eventuais efeitos ambientais nefastos 

numa zona considerada prioritária para a conservação a nível europeu. 

Se alguma resiliência ecológica dos ecossistemas poderá em alguns casos contribuir, 

se forem tomadas as medidas mitigadoras adequadas, para absorver posteriormente os 

impactes negativos da fase de construção de um parque eólico, já para a fase de 

exploração a previsão de inocuidade ambiental do projecto deverá ser ainda mais 

consistente. 

Para a fauna, os principais impactes ecológicos apontados pela bibliografia durante a 

fase de exploração, dizem respeito ao risco de colisão dos morcegos e das aves - para as 

quais esta questão já se discute desde finais da década de setenta - com os aerogeradores 

(e. g.: Mendes et. al., 2000). 

Para a ordem Chiroptera, existem estudos em que foi detectada a colisão de morcegos 

com aerogeradores sendo esta influenciada pelos mesmos factores responsáveis pela 

colisão das aves com os aerogeradores - condições meteorológicas, abundância e 

actividade/comportamento da espécie, características orográficas e corredores de 

migração ou de deslocação diária (Mendes et. al., 2000). Em algumas zonas sensíveis, 

como na Serra de Aire e Candeeiros, as populações de morcegos nas proximidades das 

áreas de implantação dos parques merecem a preocupação dos especialistas, sem que, 
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Figura 25  Modelo Digital de Terreno da área de implantação de um Parque Eólico 

no entanto, até ao momento, tenham existido dados que, de per si, tenham permitido 

uma argumentação sólida a um parecer Desfavorável da CA. 

Um factor importante para a avaliação da incidência que um parque eólico pode ter na 

avifauna é a localização escolhida para cada um dos aerogeradores. Alguns estudos 

apontam no sentido de que os aerogeradores situados nos extremos de uma fila, bem 

como os situados em zonas de encostas abruptas, causam uma mortalidade maior do que 

os situados na zona central das filas e os localizados em encostas menos declivosas, 

respectivamente (e. g. : CEC, 1992). Modelos Digitais de Terreno como o da Figura 25, 

produzido com a extensão 3D Analyst do ArcView GIS® no decorrer deste trabalho, 

constituem uma ferramenta útil para uma visualização dinâmica destes aspectos, 

nomeadamente os orográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feita a análise individual dos projectos carregados no SIG de AIA do ICN, à excepção 

de um a que foi dado parecer de Desconformidade do EIA, localizado na Costa 

Sudoeste (cf. Figura 23), nenhum outro se localiza numa zona que tenha sido 

reconhecida nos processos de AIA como corredor migratório, nomeadamente para a 

avifauna. Assim, na zona 4 da Figura 23, actualmente de maior apetência à instalação de 

parques eólicos, não será esse o maior impacte negativo para a fauna. Das indicações 

que é possível retirar quer da introdução de dados no actual estado do carregamento do 

SIG quer do contacto com o grupo de trabalho de AIA do ICN, verifica-se que assumem 

especial relevo os impactes indirectos a que não terá sido dado o devido destaque até ao 

momento: 

• indução de acessibilidades: de um modo geral, todos os projectos 

introduzidos no SIG de AIA do ICN começam pela reabilitação ou execução 
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Figura 26  Mapa das infra-estruturas de três
projectos de parques eólicos em relação
presencial com algumas espécies faunísticas
Fonte: Parque Natural do Alvão
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dos caminhos de acesso à zona de implantação dos aerogeradores. A reabilitação

pode passar pelo alargamento, regularização e beneficiação do pavimento, no

sentido de permitir o acesso de viaturas pesadas. A existência de caminhos em

boas condições em zonas que anteriormente seriam pouco acessíveis traz uma

maior frequência de viaturas e pessoas e consequentemente a perturbação de

habitats que são muitas vezes áreas fundamentais de espécies prioritárias como

indicam as Fichas Descritivas dos “Sítios Natura”;

• • • • •    linhas de transporte aéreo de energia: para além das infra-estruturas de acesso,

um parque eólico implica a instalação da linha eléctrica para entrega da energia

produzida à rede receptora. Neste aspecto, tem-se verificado nos EIA introduzidos

no SIG de AIA alguma displicência na apresentação destes corredores cuja

localização e traçado sofrem inclusive alterações ao longo do procedimento de

AIA, o que não permite uma correcta avaliação dos impactes em áreas com habitats

algumas vezes com localização exígua. Para além dos impactes directos, resultantes

quer da morte da fauna voadora por colisão e electrocussão quer da destruição

local da vegetação nas áreas de implantação dos postes de suporte da linha,

acrescente-se o aumento de novas acessibilidades criadas para chegar a esses

locais, se os caminhos não forem novamente fechados;

• • • • •    impactes sobre a população de lobo: basta a simples leitura das Fichas Descritivas

dos Sítios da Lista Nacional de Sítios Natura 2000 da zona 4 da Figura 23 para

Implementação do SIG de AIA do ICN
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se verificar que o lobo-ibérico, Canis lupus signatus, subespécie prioritária, 

classificada “Em Perigo” e em regressão, faz sempre parte do ponto 

Justificação da criação desses Sítios. Os Sítios Montemuro e Serra da Freita e 

Arada fazem mesmo parte do conjunto de serras que constitui actualmente a 

área mais importante para a conservação da população - isolada - de lobo a sul 

do rio Douro. Na Serra da Freita e Arada, a existência de bosquetes naturais 

ainda bem conservados indicam ainda a possibilidade de se viabilizarem 

populações de presas deste carnívoro para a manutenção da espécie na região. 

Tratando-se, pois, de zonas vitais nomeadamente para este grande predador, é 

preocupante assistir ao aumento da presença humana - aliada à depauperação 

dos habitats destas zonas -, não pelos projectos individuais de Parques Eólicos 

mas pela acumulação destes e das suas infra-estruturas de apoio em áreas 

estratégicas para a conservação; 

• destruição de habitats do DL n.º 140/99, de 24 de Abril: malgrado as 

limitações da informação relativa à cartografia dos habitats constantes no 

DL n.º 140/99, a ser trabalhada pela equipa do Plano Sectorial Rede Natura 

2000 (cf. Tabela 2), nomeadamente na escala de referência que é quase sempre 

de 1:100 000 e, como tal, inadequada à análise de impactes ambientais de 

projectos individuais de Parques Eólicos, essa informação revela-se mais 

apropriada quando se faz uma análise espacial de pequena escala como é 

aquela que considera a unidade geográfica “Sítio Natura”. A esta escala, este 

instrumento de trabalho permite ajudar a uma visão geral da afectação dos 

principais habitats nas áreas de implantação dos projectos. É esta a perspectiva 

apresentada na Figura 27 para o Sítio Montemuro. Mesmo sem se 

apresentarem cálculos, é perceptível que os habitats Charnecas secas (todos os 

subtipos) e Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica têm sido os mais sujeitos à pressão da presença de parques eólicos. 

Como se pôde já constatar, uma vantagem do SIG de AIA do ICN será contribuir para 

a visão geográfica não isolada dos projectos e, desta forma, para a Análise dos Impactes 

Cumulativos, que consiste na análise não isolada dos impactes ambientais de um 

projecto. Este tipo de análise considera as pressões ambientais que um local sofre na 

actualidade - juntamente com os projectos previstos - e avalia o resultado final depois de 

se adicionarem os novos impactes que o projecto em causa vai provocar no ambiente a 
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Figura 28  Sobreposição espacial de valores ecológicos e de projectos de diferentes tipologias

nível local ou regional (Vilela, 2002). Na tipologia Parques Eólicos, a questão dos impactes

cumulativos tem sido negligenciada em praticamente cem por cento dos projectos

introduzidos no SIG de AIA do ICN. Neste contexto, verificam-se as seguintes situações

que deverão merecer mais a atenção das entidades decisoras:

• os proponentes limitam-se a fazer a análise do projecto que submetem a AIA -

 por vezes sem o devido destaque às suas infra-estruturas acessórias, como já foi

referido - sem terem em conta os projectos limítrofes já existentes, bem como as

infra-estruturas de apoio destes;

• um proponente apresenta, por vezes praticamente em simultâneo, dois ou mais

EIA de projectos contíguos sem fazer, em cada um, referência aos outros, no que,

não obstante, poderia ser um único procedimento de AIA, ou  merecer

obrigatoriamente uma Análise dos Impactes Cumulativos.

Para além das questões acima levantadas para a tipologia Parques Eólicos, o SIG de AIA

permitiu já a detecção de circunstâncias em que para o mesmo lugar existiam projectos de

tipologias diferentes, como é ilustrado na Figura 28. No lado direito da figura sobrepõem-

se dois projectos de parques eólicos com dois projectos de rodovias. Este tipo de

sobreposições no “Sítio Natura” Alvão/Marão é, aliás, mais um factor elucidativo da

incidência de projectos naquela área classificada. Com mais dados para outras tipologias

para além dos parques eólicos, estas aglomerações deverão ser quantificadas com as

consequentes ilações.
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5.3. RESULTADOS DO APOIO TÉCNICO À DAGAP 

Feitas as considerações das páginas 29 e 30, de seguida faz-se apenas a enumeração 

dos principais resultados directamente relacionados com a utilização do SIG de AIA 

criado: 

• Produção de um shape file com a distribuição geográfica - em quadrículas 

decaquilométricas U.T.M. - da flora ameaçada a incluir no Livro Vermelho, 

em fase de elaboração, a partir dos registos do ficheiro cedido pelo grupo de 

trabalho Natura 2000 (cf. Tabela 4),  após um contacto com a Direcção de 

Serviços da Conservação da Natureza; 

• Actualização pontual dos shape files disponibilizados pelas Divisões de 

Informática - na Intranet - e de Divulgação - na Internet - como consequência 

da melhoria na qualidade geométrica de alguns polígonos resultante da 

utilização feita no decorrer deste projecto; 

• Utilização de conhecimentos adquiridos para apoiar tecnicamente o ICN no 

protocolo com o Instituto Nacional de Garantia Agrícola (INGA) de Controlo 

das Boas Práticas Agrícolas - Indemnizações Compensatórias Relativas às 

Áreas Designadas para a Conservação da Natureza - Campanha 2002, através 

da selecção geográfica das parcelas agrícolas pertencentes ao universo dos 

contribuintes que foram amostrados aleatoriamente para vistoria - percentagem 

de contribuintes amostrados para cada Área Protegida (AP) diferenciada pela 

ponderação que foi feita tendo em conta os meios que cada AP possuía para 

efectivar a operação, dados que foram integrados no SIG de AIA. Feita a 

selecção dos contribuintes, a informação geográfica foi distribuída pelas Áreas 

Protegidas e apoiou-se a coordenação técnica da Campanha; 

• Resposta em nome pessoal aos pedidos de informação geográfica/ecológica, 

feitos ao ICN, relativos, entre outros, aos projectos de nome: 

- Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Captação no Rio Paiva e 

Adução até à ETAR de Lever; 

- Estudo de Impacte Ambiental do Metropolitano Ligeiro do Mondego; 

- Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Veiguinhas; 

- Projecto de Execução das Obras e Apetrechamentos correspondentes à 1ª 

Fase de Expansão do Sector Comercial do Porto de Viana do Castelo; 

- IP4-E82. Acesso à Ponte Internacional de Quintanilha; 
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- Linha a 400 kV Alqueva-Balboa; 

- Condicionantes da implantação da Variante à EN211-Pala/Cinfães. 

• Produção de mapas em resposta a Despachos superiores internos do Instituto, 

para os quais, na maior parte dos casos, era pedida a sobreposição de temas de 

informação de índole ecológica disponíveis para cada circunscrição 

geográfica. Nomeadamente: 

- Traçado do IP 3 - Chaves (Fronteira) / Viseu (IP 5). Lanço Chaves 

(Fronteira) / Vila Real (IP 4); 

- Cartografia dos Parques Eólicos do País; 

- Habitats dos Parques Eólicos: Alvão 1ª e 2ª Fases, Outeiro, Safra e Coentral 

e Mezas, entre outros; 

- Parques Eólicos dos “Sítios Natura” Montemuro e Serra da Freita e Arada; 

- Habitats dos estuários do Rio Minho e Coura; 

- Habitats do “Sítio Natura” Côrno do Bico. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este projecto foi possível, até ao momento presente: 

• sistematizar a informação existente; 

• processá-la de forma a permitir um carregamento simplificado e fluído do SIG; 

• possibilitar a sua consulta alargada; 

• determinar espacialmente alguns efeitos dos projectos em avaliação e das 

decisões tomadas, principalmente para a tipologia Parques Eólicos; 

• na fase de exploração dos parques eólicos em áreas sensíveis, sobrelevar a 

importância verificada até ao momento dos impactes ambientais indirectos 

face aos impactes directos referidos na bibliografia; 

• direccionar o carregamento no SIG dos dados das medidas mitigadoras para a 

fase de exploração dos projectos e, desta forma, começar a ter as bases para 

uma efectiva monitorização no terreno do cumprimento das obrigações legais 

estabelecidas na “componente ecológica” das DIA, i. e., dos compromissos de 

cada proponente com a Lei neste ponto por vezes descurado; 

• perspectivar o contributo dos instrumentos de SIG para apoiar a Análise dos 

Impactes Cumulativos. 
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Se um SIG é fundamentalmente composto por hardware, software, informação e 

recursos humanos, a melhoria destes aspectos traz naturalmente vantagens e merece ser 

abordada. Estabelecidos os rudimentos do SIG de AIA do ICN, como justificar, num 

futuro próximo, alguns custos para torná-lo mais adequado às necessidades detectadas 

até ao momento? 

Naquelas quatro componentes, enumeram-se de seguida algumas necessidades e 

requisitos: 

Hardware: i) Alteração da localização da BD para um servidor dedicado do ICN; ii) 

Aumentar a memória RAM (Random Access Memory) para, no mínimo, 512 MB nas 

máquinas onde se aplicam as chaves de hardware do ArcView GIS® ou em que venham 

a funcionar outros produtos, a adquirir, de maior consumo de recursos de sistema. 

Software: i) Incrementar as FUNCIONALIDADES de utilização da aplicação cliente, 

nomeadamente: criar um módulo de impressão de relatórios; aumentar as possibilidades 

de pesquisa personalizada, através da utilização, por exemplo, de operadores lógicos; 

introduzir algumas funcionalidades de tratamento estatístico dos dados. ii) Ao nível da 

SEGURANÇA, DESEMPENHO e ADMINISTRAÇÃO do sistema: usar - nas 

máquinas de maior exigência de processamento - sistemas operativos mais 

estáveis - entre outras vantagens - do que o Windows 98®, como o Windows 2000® ou o 

Windows XP®, versões Profissional e 64-Bit, respectivamente; com vista a tornar 

comportável a consulta simultânea da BD por mais utilizadores do que actualmente e ter 

maior segurança no acesso e manutenção da BD, é fundamental migrar para um SGBD 

como o Microsoft® SQL Server; adquirir, como interface de gestão do SGBD, o ESRI® 

ArcSDE. iii) Para distribuir a informação na INTERNET, a utilização de ESRI® 

ArcIMS, já existente no ICN, trará vantagens pela facilidade de integração com o 

sistema montado. iv) Ao nível do produto de SIG de desktop, a solução mais equilibrada 

é passar da utilização actual do ArcView GIS® 3.3 para o ArcEditor® por este permitir, 

por exemplo, criar e editar GEODATABASES - simplificadamente, um modelo de 

dados que permite organizar a informação espacial dentro de um SGBD, como o 

Access. 

Recursos humanos: A este nível será fundamental uma maior sensibilização do grupo 

de trabalho de AIA do ICN para as vantagens da utilização do SIG bem como 

estabelecer procedimentos para aumentar ou tornar mais eficiente a alimentação do 

Sistema, nomeadamente a edição da componente gráfica. 
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Informação: A melhoria deste aspecto é condição sine qua non para a qualidade do 

SIG. Não será prestado um bom serviço sem o estabelecimento de procedimentos 

internos que obrigue, por exemplo, i) à divulgação atempada por todos os utilizadores, 

das melhorias feitas em elementos gráficos fundamentais como os polígonos das Áreas 

Protegidas, ZPE, entre outros, ii) à actualização para datas mais recentes das imagens 

rasterizadas das cartas militares, só para referir alguns aspectos. 

Ainda no capítulo Informação, será uma mais-valia para o ICN, em termos de 

obtenção de elementos ecológicos, o carregamento do Sistema com alguns dados dos 

Relatórios dos Planos de Monitorização dos estudos de pós-avaliação. 

Em última instância, para a instituição ICN, melhorar o SIG de AIA é aperfeiçoar a 

sua incumbência de servir os cidadãos. Se um proponente deverá ter, por questões de 

concorrência do mercado em que se move, conhecimento dos projectos circundantes a 

nível local e regional, às entidades da administração pública acresce a responsabilidade 

de, numa primeira fase, terem elas próprias uma visão holística da informação espacial 

por forma a responderem de forma concertada às várias tipologias de uma área 

geográfica e, numa segunda fase, promover a divulgação alargada dessa informação por 

todos os intervenientes no processo AIA e, consequentemente, prestar um melhor 

Serviço Público. 
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