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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CCDR ALENTEJO

https://www.ccdr-a.gov.pt

Serviço regional do Ministério do Planeamento 
que tem por Missão assegurar a coordenação e 
a articulação das diversas políticas sectoriais de 

âmbito regional, bem como executar as políticas 
de ambiente, de ordenamento do território e 
cidades, e apoiar tecnicamente as autarquias 

locais e as suas associações, ao nível da 
respetiva área geográfica de atuação.

MISSÃO



Capacitar a CCDR Alentejo como Pólo Regional de Informação

Criar uma Base de Dados Única que permita a organização e disponibilização de 
informação, quer interna quer externamente

Estabelecer normas e parâmetros a observar na organização da informação disponível, 
por forma a assegurar a sua integração no sistema de gestão da informação

Centralizar neste Gabinete a recolha e sistematização de toda a informação geográfica e 
alfanumérica inerente às diversas unidades orgânicas

Criar um Gabinete de SIG, dotado dos necessários meios técnicos e humanos

Desafio

Voltar a dotar a CCDR Alentejo de uma estrutura de gestão da informação geográfica 
de  apoio ao cumprimento das suas atribuições, conferindo-lhe uma acrescida 

capacidade enquanto entidade determinante no processo de coordenação regional



GABINETE DE SIG DA CCDR
ALENTEJO

Ações de fundo para
construção e funcionamento
do SIG

Ações relativas à gestão de 
informação



Ações de fundo para construção e 
funcionamento do SIG

Estruturar o Gabinete de Sistemas de 
Informação Geográfica (GABSIG) 
transversal a todas as unidades 
orgânicas

Estruturar a BD de indicadores 
estatísticos no servidor SIG

Migrar toda a informação SIG para uma 
BD comum

Estabelecimento de redes de partilha 
de informação geográfica entre 
entidades regionais

Migrar a base de dados com os 
pareceres de localização das centrais 
fotovoltaicas, comunicações prévias da 
REN, AIA, entre outros



Ações de fundo para construção e 
funcionamento do SIG

Reestruturar a aplicação Web do 
DSDR/OADR e incorporar toda a 
informação do Alentejo 2020

Promover a criação de uma Plataforma 
Eletrónica de Informação Autárquica

Proceder à digitalização de processos 
de Operações de Gestão de Resíduos 
(OGR)

Assegurar a progressiva digitalização da 
informação geográfica referente aos 
processos de AIA

Dar continuidade ao processo de 
digitalização de Pedreiras

Proceder progressivamente à aquisição 
de informação (IGT, Cartas Militares, 
etc.)



Ações relativas à gestão de informação

Estabelecer as linhas estruturadoras de uma 
aplicação que permita assegurar a 
Monitorização e Avaliação das dinâmicas da 
região Alentejo, adaptando a BD DSDR/OADR 
existente em Access para o servidor SIG.

Criar uma aplicação WEB para editar, visualizar, 
realização de análises espaciais simples e 
complexas e produzir um relatório de 
condicionantes de apoio à tomada de decisão (a 
aplicar às comunicações prévias da REN e outros 
pedidos de parecer).

Estruturar informação para gestão de ações de 
fiscalização

Criar aplicação para Tablet e aplicação Web para 
apoiar a gestão de ações de fiscalização .

Conceber a estrutura SIG para a implementação 
do projeto Transporte a Pedido.



Trabalhos desenvolvidos

Aquisição 
de 
Hardware

1 Servidor

3 PC com Arquitetura SIG

Aquisição 
de Software

Processo de Upgrade do Sofwtare SIG

Novembr
o 2017

Maio 
2018



Trabalhos desenvolvidos
Processo de Upgrade do Software 

ESRI

Novembro 
2017

Maio 2018

Servidor 
SIG –
Máquina 
Virtual

Instalação e Configuração do ArcGIS
GIS Server Enterprise Standard 10.6

Instalação e Configuração do 
WebAdaptor for IIS 10.6 - ArcGIS Server

Instalação e Configuração do Portal for 
ArcGIS

Instalação do WebAdaptor for IIS 10.6 –
Portal for ArcGIS

Instalação e configuração da Data Store

Federação do ArcGIS Server com o 
Portal for ArcGIS

Configuração da Base de Dados

SGBD 
(PostgreSQL/SDE)

Geodatabase

Desktop 
SIG

Instalação do ArcGIS Desktop 
10.6



INQUÉRITO REALIZADO - INFORMAÇÃO EXISTENTE

Inquérito às 
Unidades 
Orgânicas

Vasta 
Informação

Compartimen
tada 

Unidades 
Orgânicas

Não 
Sistematizada

Armazenada 
em Sítios 

Diferentes

Informação em 
Sistemas de 

Coordenadas 
Diferentes

Necessidade 
de 

Normalização 
dos Dados

Novembro 
2017

Maio 2018



INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
alguns exemplos

Ordenamento do 
Território

Planos de 
Ordenamento da 

Orla Costeira

Reserva 
Ecológica 
Nacional

Plano Regional 
de Ordenamento 

do Território 
(PROTA)

Planos Diretores 
Municipais

Ambiente e 
Conservação da 

Natureza

Operações de 
Gestão de 
Resíduos

Avaliação de 
Impacte 

Ambiental

Áreas 
Protegidas/Sítios 

da Rede 
Natura/IBA/ZPE

Áreas Risco 
Desertificação

Folhas da carta 
militar 1/25 000

Ortofotomapas

Blocos de 
Rega

Corine Land 
Cover

Capacidade 
de usos do 

solo

Uso do solo



Normalização 
de Tabelas

1ª forma 
Normal

2ª forma 
Normal

3ª Forma 
Normal

Forma Normal 
de Boyce-Codd

Projeções 
Cartográficas

Sistemas de 
Coordenadas

ETRS89 PT-TM06

Conversão da 
informação 

existente

Reduzir os erros na 
conversão

Usar Método das 
Grelhas

PT-TM06

PARÂMETROS DE CONVERSÃO

NORMALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Maio 2018

Actualidade



ARQUITETURA SIG

outros

OADR

Alentejo 2020

Aplicações

Utilizadores

A
lf

a
n
u
m

é
ri

c
a

Portal/Aplicações 

Raster

Vector

G
e
o
g
rá

fi
c
a

Qualquer tema que tenha

representação geográfica tem

possibilidade de ser materializada

como tema SIG

Tema 1 Tema 2 Tema n

Base de dados geográficos

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
S

DSOT/DSA

Aumento da 
Produtividade

Maior Rigor 
Tomada 
Decisão



PORTAL 
SIG

Acesso interno e 
externo, 

controlado

Acesso controlado pelo 
par Utilizador/Palavra 

Passe

Informação distinta, 
consoante o utilizador

SIG
CCDRA

SIG
CCDRA

UNIDADES 
ORGÂNICAS 

CCDRA

AUTARQUIAS

CIM
POPULAÇÃO 

EM GERAL

ICNFAPA

AGRICULTURA

OUTRAS 
ENTIDAES

Páginas Web com 
conteúdo SIG

Partilha de 
informação

O Utilizador Final não 
necessita de ter 

conhecimentos em 
SIG



PORTAL SIG DA CCDR ALENTEJO



Aplicação para CRIAÇÃO/EDIÇÃO DE 
PROCESSOS

Gabinete de SIG

Visualizar temas de ambiente e 
ordenamento( AIA, REN, Redes Natura, IGT, 
etc.)

Criar/Editar Processos

Criar Relatório Automático de 
Condicionantes

Pesquisar Processos REN e AIA

Criar Planta de Localização

Adicionar dados externos (shp)

Acesso Restrito

Apoiar tomada 
de decisão

Aumentar 
produtividade

Diminuir Erros 
de no Processo 

de Análise

Uniformizar 
procedimentos



AMBIENTE E ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO

Funcionalidades Idênticas

Não Permite Criar/Editar Processos

Visualização Temas Ambiente e 
Ordenamento

Apoiar tomada de decisão

Criar Relatório de condicionantes

Uniformizar procedimentos

Acesso Geral



ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ativar camadas 
informação

Pesquisar

Zoom in/ Zoom out

Mapas de base

https://giserver.ccdr-a.gov.pt/portal/home

Acesso Externo



A iniciativa tem como objetivo disponibilizar uma solução de “Mobilidade 
Como Serviço do Alentejo” e garantir uma resposta adequada e 
complementar às necessidades dos cidadãos.

O Transporte a Pedido é um serviço disponibilizado pelo seu Município que 
pretende complementar os serviços existentes, em locais onde ele não existe 
ou é deficitário, nunca se sobrepondo à oferta existente.

O modelo preconizado permite a gestão, otimização e comunicação da 
informação, bem como  a interação com os agentes através de vários canais 
de comunicação e garantir a qualidade, segurança e confidencialidade do 
serviço.

Nesta fase de piloto os municípios abrangidos serão 5: Reguengos de 
Monsaraz, Moura, Beja, Mértola e Odemira

No futuro o objetivo passa por alargar a todos os concelhos da Região do 
Alentejo, nos quais a CCDRA tem competência de coordenação de políticas 
regionais.

TRANSPORTE A PEDIDO



Paragens e 
Circuitos

Beja

• 7 Circuitos

• 68 Paragens

TRANSPORTE A PEDIDO



Plataforma Eletrónica

Desenvolvimento da Plataforma Informática

• Perfis de acesso

• Processos automatizados pela plataforma

• Área de acesso pública (Front End) / Área 
reservada para Gestão (Back End)

• Cockpit de Monitorização

• Privacy dy Design – RGPD

• Implementação de técnicas e boas práticas da 
acessibilidade dos portais na Web

• Implementação de técnicas de SEO

• Design “Responsive” adaptado aos vários écrans

Integração com os SIG – Definição/Programação 
de WebServices (WSG)

• Definição do algoritmo de otimização de rotas 
(Esri ArcGIS Network Analyst)

• Integração com a Plataforma Informática via 
HTTP, utilizando API REST



Plataforma Eletrónica / SIG – Otimização de Recursos e 
Mobilidade

Otimização de meios
Custos controlados e 

adequados às necessidades



Trabalhos a Desenvolver

Continuar a dar apoio a todas as unidades orgânicas da CCDR A, para 
recolha, tratamento de disponibilização da informação de suporte às suas 
atribuições

Finalizar a estrutura de base de dados para gestão de ações de 
fiscalização e a criação da Aplicação para a Fiscalização

• Aquisição de tablet

Conceber uma aplicação para gestão dos processos de Fotovoltaicas 
e dos Pedidos de Parecer

Estabelecer um protocolo de colaboração com a ANSR- Participação no 
Plano de Segurança Rodoviária



Trabalhos a Desenvolver

Estabelecer as linhas estruturadoras de uma aplicação que permita 
assegurar a Monitorização e Avaliação das dinâmicas da região Alentejo, 
que integre diferentes indicadores estatísticos, adaptando a BD 
DSDR/OADR existente em Access para o servidor SIG.

Georeferenciar projetos Alentejo 2020

Promover a criação de uma Plataforma Eletrónica de Informação 
Autárquica – DSAJAL

Acompanhar os processos de novas delimitações da REN municipal e 
de alterações das delimitações em vigor

Formação interna e específica para cada serviço, tendo em conta as 
aplicações criadas



BENEFÍCIOS

Eliminação de dificuldades decorrentes de desatualização de formatos 
e capacidade de processamento

Informação estruturada e normalizada

Incorporação das necessidades e expectativas das diferentes 
unidades orgânicas

Acesso fácil e intuitivo, mas controlado, à informação 
geográfica e alfanumérica

Aumento da produtividade

Maior rigor na tomada de decisão

Partilha de informação e envolvimento em parcerias




