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A Agência Portuguesa do Ambiente

• Foi criada em 2012, em resultado da
fusão de 9 organismos distintos.

• É a instituição pública que tem por
missão propor, desenvolver e
acompanhar a gestão integrada
e participada das políticas de ambiente
e de desenvolvimento sustentável.

• Executa a sua missão através da
cooperação próxima e articulada com
outros organismos públicos, privados e
a sociedade civil.
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A monitorização das massas de água
superficiais interiores

• Constitui a informação de base para
a tomada de decisões

• Cumprimento de obrigações
comunitárias, nomeadamente da
Diretiva Quadro da Água

• Aferir e dotar os diversos tipos de
massas de água com um sistema de
classificação a integrar nos Planos de
Gestão de Região Hidrográfica de 3ª
geração



Desmaterialização das fichas

• Fichas de campo em papel

• Cerca de 400 estações (locais de

amostragem)

• 6 formulários por estação

• Grande número de páginas

• Digitalização e entrega em formato

pdf



Desafio

Necessitávamos de uma solução:

• Fiável

• Fácil utilização

• Integrável no nosso sistema de

informação

• Carregamento dos dados

diretamente na BDG



Survey123 for ArcGIS

• Caudal

• Fauna

Piscícola

• Físico-

químicas

• Fitobentos

• Fitoplancton
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Resultados

• Ferramentas de Análise e

controlo

o Visualizador

o Dashboard

• 20 utilizadores registados

• Mais de 500 fichas

entregues

https://sniambgeoportal.apambiente.pt/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/21f89aa3ff1640a6b6231ac29b068866


https://sniambgeoportal.apambiente.pt/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=755f39083edb4116b054c44f33b09740


https://sniambgeoportal.apambiente.pt/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/21f89aa3ff1640a6b6231ac29b068866


Conclusão

Pontos Fortes Pontos Fracos

• Fiabilidade da solução
• Fácil utilização
• Carregamento direto dos

dados
• Integração nos S.I. da APA

• Alguma resistência à 
mudança

• Dificuldade na 
simplificação dos 
formulários

Oportunidades Ameaças

• Normalização dos dados
• Maior segurança dos

dados

• Dependência do hardware
• Qualidade da rede GPS
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