
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 

 



232 km2 

 

24 freguesias 

 

68 748 hab. (censos 2011) 



A Divisão Informação Geográfica tem como missão, “garantir a actualização e adequação da cartografia e da 

informação geográfica de suporte às actividades camarárias, desenvolvendo para tal um conjunto de 

acções, articuladas entre si e os demais sistemas de informatização do município”, que se traduzem nos 

seguintes objectivos: 

 

•  Constituição e manutenção de uma base de dados geográfica para a fundamentação das decisões 

internas aos vários níveis; 

 

•  Actualização e manutenção da cartografia existente; 

 

•  Desenvolvimento de ferramentas de apoio às actividades camarárias; 

 

•  Integração dos dados geográficos com os demais sistemas de informação existentes; 

 

•  Disponibilização dos dados na Intranet e na Internet. 

 

MISSÃO DA DIG 



CARTOGRAFIA 

Base 1:5000 
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CARTOGRAFIA TEMÁTICA 

• Ocupação do Uso do Solo 

 

 

 

 

 

• Riscos Naturais 

 

 

 

 

 

 

 

• Áreas a Integrar na RER 



• Ocupação do Uso do Solo 

 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



• Riscos Naturais 

 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



• Áreas a Integrar na RER 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



• Áreas de Protecção do Litoral 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



• Áreas de Protecção do Litoral 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



• Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



• Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



•  Áreas de Prevenção de Riscos Naturais 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



•  Áreas de Prevenção de Riscos Naturais 

CARTOGRAFIA TEMÁTICA 



DESENVOLVIMENTO APLICACIONAL 



DESENVOLVIMENTO APLICACIONAL 



• Suporte a standards OGC, como por exemplo WMS, possibilidade de publicação e consumo;  

 

• Integração com Google Maps e Bing Maps;  

 

• Maior capacidade de pesquisa e exploração dos dados;  

 

• Conversão de Coordenadas  

 

• Vasto conjunto de bibliotecas de simbologia; 

 

• Suporte a Font Style na construção de simbologia;  

 

• Wizard de Exportação de informação geográfica para shapefile ou para KMZ(google earth); 

 

•Suporte a uma segunda língua (Inglês);  

 

 

A Destacar: 





DESENVOLVIMENTO APLICACIONAL 



 O portal inclui: 

 

•  Motor de pesquisa para actividades desenvolvidas no concelho;  

•  Informações sobre as mesmas, com os respectivos contactos;  

•  Possibilidade de inserção de conteúdo multilingue;  

•  Estatísticas de consultas;  

•  Inserir e alterar dados das empresas a partir do portal;  

•  Integração com Geoportal;  

•  Pesquisa simples e avançada com sugestões baseadas nos metadados;  

•  Validação de inserção e alteração por Workflow. 

















Modelo Relacional  





Obrigado 

 
jorgetavares@mpdelgada.pt 

 

www.mpdelgada.pt 
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