
    
 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES 

DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 
Direção de Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 

Divisão de Informação Cadastral 

Mod. Cad. 13 

 

AQUISIÇÃO DE DADOS EM SUPORTE DIGITAL 
 

1. DADOS DO CLIENTE / UTILIZADOR 

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ________-______                Localidade: ____________________________________________ 

Telefone: ___________________   Telemóvel: _______________________   NIF: _______________________ 

Correio Eletrónico: __________________________________________________________________________ 
 
 

2. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________________________ 
 
 

3. DESCRIÇÃO DOS DADOS 
 

Quant. Designação 
Finalidade específica de utilização 

dos dados 

   

   

   

   
 
 

4. ENTREGA DOS DADOS 

 

Na Divisão  Na morada do cliente  

  Noutra morada _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Tomei conhecimento das Condições Gerais de Fornecimento de Informação Geográfica 

 

Assinatura do Cliente: _______________________________________________     Data: _________________ 
 
 

5. ÁREA DESTINADA AOS SERVIÇOS 

 

Recebido por Data Executado por Data Chefe de Divisão Data 

____________ ____/____/____ _____________ ____/____/____ _______________ ____/____/____ 

 



 

Rua Conselheiro Dr. Luís Bettencourt, 16 – 9500-058 PONTA DELGADA               Telef.: 296 206 500 – Fax: 296 206 590 
Av. Antero de Quental, n.º 51-2º – 9500-160 PONTA DELGADA                             Telef.: 296 628 390/1 – Fax: 296 628 392 

Condições Gerais de Fornecimento de Informação Geográfica e Prestação de Serviços 
1- Geral 
A informação geográfica produzida pela Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações consubstancia-se 
em produtos que têm valor oficial e podem ser fornecidos a qualquer utilizador, público ou privado, nas condições gerais que a 
seguir se indicam. 
2- Encomenda 
A encomenda dos produtos e serviços da Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações pode ser feita 
diretamente nos seus serviços ou por via postal. Os produtos constantes da Tabela das taxas a cobrar pela Direção de Serviços 
de Cartografia e Informação Geográfica serão fornecidos de imediato, exceto se se verificar a inexistência momentânea em 
depósito. 
No caso de se tratarem de produtos ou serviços que impliquem o processamento de informação (referenciados ou não na tabela 
das taxas), a Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações indicará por escrito as condições específicas 
de fornecimento, nomeadamente o preço (caso este não esteja especificado na tabela), o prazo de execução e as condições de 
pagamento. A execução dos trabalhos de processamento necessários ao fornecimento só será iniciada após confirmação por 
escrito da aceitação das condições por parte do cliente. 
3- Preços 
O preço de fornecimento dos produtos e serviços da Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações é o que 
consta da tabela anexa à Portaria n.º 77/2008, de 9 de setembro, publicada no Jornal Oficial n.º 170 – I Série. A referida tabela 
é pública e pode ser livremente consultada, por qualquer interessado, nos serviços da Direção Regional das Obras Públicas, 
Tecnologia e Comunicações e na página do Jornal Oficial. Os preços indicados para a informação numérica referem- -se aos 
formatos em uso na Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações e estão identificados para cada um dos 
produtos na sua ficha descritiva. O fornecimento de informação noutros formatos implica um acréscimo de 10% ao preço 
indicado na tabela. O preço de fornecimento de produtos e serviços não previstos na tabela acima referida é determinado com 
base na fórmula do ponto 1.1 da tabela anexa à Portaria n.º 77/2008, de 9 de setembro. 
O fornecimento de informação destinada à incorporação em produtos comerciais está sujeita à cobrança adicional de direitos de 
comercialização (royalties), calculados, caso a caso, em função do valor dessa incorporação no valor final dos produtos. Estes 
fornecimentos implicam sempre a celebração de contrato escrito. No caso de remessa por via postal, aos preços indicados 
acrescem os encargos com o envio. 
4- Condições de pagamento 
Exceto nos casos em que tal tenha sido especificamente estabelecido na proposta ou contrato, o fornecimento de qualquer 
produto ou serviço só será efetuado após o pagamento do mesmo. A remessa de produtos por via postal pressupõe o seu 
prévio pagamento. 
5- Fornecimento de informação numérica 
O fornecimento de informação numérica está sempre sujeito à emissão de uma Licença de Utilização e à assinatura de um 
Termo de Compromisso. Haverá lugar à celebração de contrato escrito no caso de o fornecimento ser feito em condições 
especiais, nomeadamente de forma faseada, para finalidades múltiplas, para mais de um utilizador, para finalidades comerciais 
ou para finalidades de ensino e investigação. A licença, o termo de compromisso e o contrato obedecem a modelos aprovados 
pelo Diretor Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações. A Licença de Utilização é sempre emitida em nome do 
utilizador final da informação e é intransmissível. A informação fornecida destina-se ao uso exclusivo da entidade a quem é 
fornecida e apenas pode ser utilizada para as finalidades constantes da respetiva licença e nos termos do contrato, se este tiver 
lugar. 
6- Propriedade da informação 
A informação geográfica fornecida é propriedade da Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações e goza 
da proteção dos direitos de autor, sendo apenas cedido o direito à sua utilização. 
A utilização da informação para fins diversos daqueles para que é licenciada, bem assim como a sua reprodução, 
comercialização ou cedência a terceiros, mesmo a título gratuito, sem autorização expressa da Direção Regional das Obras 
Públicas, Tecnologia e Comunicações, é interdita nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho conjugado 
com o disposto no Decreto-Lei n.º 362/2007, de 2 de novembro e nos Decretos Regulamentares Regionais n.os 4/2008/A, de 10 
de março, e 4/2011/A, de 31 de janeiro. A violação do disposto nestes preceitos legais é punível nos termos do artigo 17.º do 
citado Decreto-Lei n.º 193/95 e do artigo 195.º e seguintes do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 
7- Reserva do direito de cedência 
A Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações reserva-se o direito de não fornecer, a quaisquer 
entidades, públicas ou privadas, os seus produtos e serviços, nomeadamente nos casos em que tiver havido anteriormente 
desrespeito pelas normas gerais atrás indicadas ou por normas especiais estabelecidas em contrato escrito. 
 
Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. 




