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Infraestrutura de Dados Espaciais para 
o Planeamento Municipal de 

Emergência - IDEPME

A IDEPME - Infra Estrutura de Dados Espaciais para o Planeamento 
Municipal de Emergência - não é uma simples plataforma. É todo um 
processo que advém de um histórico complexo que impediu durante 
anos aos municípios da CIM do Ave poderem estar tecnologicamente 
mais avançados, no que se refere ao planeamento municipal de 
emergência, podendo gerir dados em tempo real.



• Ausência/inexistência de uma infraestrutura de dados espaciais para o 
planeamento municipal de emergência que agregue a 
informação/conhecimento disponível relativo aos riscos que o território da 
CIM do Ave está exposto. A informação existente encontra-se “subdividida” 
e “desagregada” à escala municipal, não havendo nenhum instrumento que 
agregue a informação à escala da CIM do Ave;

• Necessidade de um maior investimento, por parte de cada Município, em 
infraestruturas de dados espaciais de âmbito municipal e na sua posterior 
manutenção e atualização;

• Desatualização da informação, devido à inexistência de um mecanismo 
eficaz de atualização da mesma, o que representa um grande obstáculo à 
gestão de catástrofes.

Necessidade de implementação da IDEPME na CIM do Ave:



A Infraestrutura de Dados Espaciais para o Planeamento Municipal de Emergência

• Como sistema integrado de prevenção, gestão e monitorização de riscos;

• É uma plataforma web, que permitirá o aceso dos agentes de proteção civil a informação 

suplementar sobre os riscos e fenómenos. 

Face a estes constrangimentos:

Tornou-se necessário proceder à centralização de toda a informação proveniente das várias
entidades e agentes envolvidos na proteção civil, de modo a obter uma normalização e
gestão da base de dados, permitindo a sua posterior disponibilização e visualização a todos
os intervenientes



Objetivos e vantagens com a implementação da IDEPME: 

▪ Capacitar a CIM do Ave com uma infraestrutura de dados espaciais que lhe permita

aceder e gerir, em tempo útil, a informação necessária para fazer face a riscos

específicos e assegurar a capacidade de resistência às catástrofes;

▪ Garantir que os Municípios, independentemente da sua dimensão, têm acesso à

melhor informação sobre o seu território e, nos formatos compatíveis com as

ferramentas SIG em uso pelos seus técnicos;

▪ Evitar o investimento, por parte de cada Município, em infraestruturas de dados

espaciais de âmbito municipal e na sua posterior manutenção e atualização;

▪ Promover a modernização das autarquias com uma infraestrutura de dados

espaciais, de âmbito regional, que apoie a atividade da proteção civil;

▪ Criar visualizadores de informação geográfica transversais a todas as autarquias;



A IDEPME disponibiliza aos utilizadores desta

ferramenta a possibilidade de aceder a uma

série de variáveis, o que se traduz numa

monitorização mais cuidada e detalhada do

território da CIM do Ave, com inúmeros

benefícios ao nível da gestão das situações

de acidente grave ou catástrofe e de um

planeamento coeso do território.
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