
Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT)
Regina Pimenta, Directora de Serviços de Informação 
Territorial (DSI), DGOTDU

Logo preto e branco



I – Conceito: O que é o  SINT; Objectivos;  Finalidades e Público Alvo

II – A implementação do SNIT e os módulos disponíveis na área SNIT

III – A arquitectura do módulo Planos do Ordenamento do Território em vigor no SNIT 
(SIG/SNIT) e serviços disponíveis

IV – Outros projectos em curso relacionados com SIG/IDE

V - Conclusões



O que é o SNIT ?

O Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) é:

• um sistema de informação oficial de âmbito nacional, 

• partilhado pelas principais entidades públicas com responsabilidades de gestão 
territorial,

• interoperável com os restantes sistemas de informação públicos, no quadro da 
aplicação da directiva INSPIRE/SNIG

• que se destina a servir:

finalidades de informação pública sobre o território e o estado do seu ordenamento

finalidades de acompanhamento e avaliação da política de ordenamento do 
território e urbanismo

I – Conceito: O que é o  SINT; Objectivos;  Finalidades e Público Alvo



O SNIT dá cumprimento a um dever do Estado

LBPOTU (Lei nº 48/98, de 11 de Agosto), artigo 29º/2 – Acompanhamento da política de ordenamento 
do território:

“A lei deve estabelecer (…) a criação de um sistema nacional de dados sobre o território, 
articulado aos níveis regional e local.”

RJIGT (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 316/2007, 
de 19 de Setembro), artigo 147º:

“O Governo promove a criação e o desenvolvimento de um sistema nacional de 
informação territorial, integrando os elementos de análise relevante nos âmbitos 
nacional, regional e local (…).”

Lei Orgânica da DGOTDU (Decreto Regulamentar nº 54/2007, de 27 de Abril), artigo 2º/2:

“A DGOTDU prossegue as seguintes atribuições: (…) alínea e) Desenvolver e manter o 
Sistema Nacional de Informação Territorial e o Portal do Ordenamento do Território e do 
Urbanismo;”



O SNIT visa 3 grandes finalidades

1)  Assegurar o direito de informação e o direito de 
acesso dos cidadãos aos instrumentos de gestão 
territorial e à informação sobre a sua aplicação.

2)  Ser um sistema colaborativo, partilhado em rede 
pelas entidades responsáveis pela gestão territorial, 
que ajude a concretizar o dever de coordenação e 
agilizar os fluxos de informação e os processos de 
decisão, com reflexos na eficácia e eficiência do 
sistema de gestão territorial.

3)  Suportar e incentivar a reengenharia dos 
processos e métodos de trabalho da DGOTDU, 
melhorando a eficiência do seu funcionamento e a 
qualidade dos serviços prestados no exercício da sua 
missão orgânica.



Público-alvo e utilizadores frequentes do SNIT 



http://snit.pt

II – Os módulos disponíveis na área SNIT e a implementação do projecto SNIT 



Calendário de concretização



Etapa 1 (2006-2007)

Inicio do projecto e desenvolvimento Portal OT/U&SNIT:

• Candidatura ao Programa Operacional da Administração Pública (POAP)

• Concepção do Plano Estratégico do SNIT

• Preparação de conteúdos a disponibilizar no Portal OT/U&SNIT

• Renovação da infraestrutura tecnológica da DGOTDU

• Desenvolvimento Portal OT/U&SNIT

• Concepção do modelo do Plano de Garantia da Qualidade da Informação 
Territorial (PGQIT)



Etapa 2 (2008-2009)

Lançamento do Portal OT/U&SNIT (versão 1.0) a 25 de Janeiro 2008

o Lançamento de novas funcionalidades SNIT – Disponibilização de 
IGT em vigor (versão 1.1) em Setembro 2008

Acesso simples

Acesso Avançado

WebMapServices

o Lançamento Arquivo Histórico da DGOTDU em Setembro 2008



Etapa 2 (2008-2009) cont.

• Desenvolvimento Plataformas Colaborativas:

PCGT/PEC

PCGT/SSA

COPTA

SSA/DUP

• Transposição da Directiva Inspire

• Publicação dos Decretos Regulamentares 9,10 e 11/2009, de 29 de Maio



Etapa 3 (2010-2012) 

• Candidatura ao Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA)

• Plano Director de Sistemas e Tecnologias de Informação (PDSTI)

• Introdução de melhoramentos/novas funcionalidades ao nível dos serviços 
web (WMS, WFS e CSW)

• Área Experimental SNIT 

Metadados OT/U

Requisitos da cartografia de referencia, da cartografia base  e da cartografia 
temática para a elaboração dos IGT (PMOT)

Modelo de dados OTU

Orientações DR 10 e 11/2009 de 29 de Maio

• Operacionalização PCGT/PEC e PCGT/SSA

• Desenvolvimento do Sistema Nacional de indicadores OTU



Etapa 3 (2010-2012)  cont.

• Desenvolvimento e implementação da Rede Colaborativa Servidões e 
Restrições de Utilidade Pública

• Desenvolvimento e implementação da Rede Colaborativa Equipamentos de 
Utilidade Pública 

• Reengenharia de processos e gestão documental

• Outros projectos 



Plataforma tecnológica SIG SNIT
• Plataforma tecnológica integrada no Portal de Ordenamento do Território e Urbanismo.
• Criada com o objectivo de disponibilizar os Planos de Ordenamento do Território em 

Vigor.
• Composta por 3 níveis (camadas): Informação (dados), Aplicações e Apresentação 

(visualização).

BD SNITBD SNIT
Camada 
de dados Metadados

Aplicacionais
Metadados

Aplicacionais
Catálogo de 
Metadados

Catálogo de 
Metadados

Camada 
Aplicacional GeoMediaWebMap ProfessionalGeoMediaWebMap Professional External Web Services 

(OGC WMS) 
External Web Services 

(OGC WMS) 

Técnicos DSI
(Backoffice SIG 

SNIT)

Técnicos DSI
(Backoffice SIG 

SNIT)
Camada de 

Apresentação
Público SIG SNIT

(Acesso Avançado)
Público SIG SNIT

(Acesso Avançado)
Entidades Externas / Utilizadores Registados

(Serviços WMS)
Entidades Externas / Utilizadores Registados

(Serviços WMS)

III – A arquitectura do módulo Planos do Ordenamento do Território em vigor no 
SNIT (SIG/SNIT) e serviços disponíveis



Serviços  SIG SNIT – Visualização de IGT

Slide 15

Entidades Externas / Utilizadores Registados
(Serviços WMS)

Entidades Externas / Utilizadores Registados
(Serviços WMS)

Serviço WMSPDM Albufeira Serviço da CAOP (OGC 
WMS)

GeoMediaWebMap ProfessionalGeoMediaWebMap Professional External Web Services 
(OGC WMS) 

External Web Services 
(OGC WMS) 

1293  planos de ordenamento do território em 
vigor (registados/depositados na DGOTDU):

277 (PDM); 957  (PU)  e (PP);  1 (PIOT); 50 
(PEOT); 7 (PROT)

939 Pedidos de acesso WMS

203 acreditações atribuídas:

•103 AC

•83 AL

•17 EP



Arquitectura de Referência



O SNIT é uma IDE que disponibiliza

Repositório da informação territorial nos formatos vectorial e matricial (raster)

Geoportal WebMap Viewer

Ferramentas de administração de Geoportal para criar, configurar e manter os dados geo-
espaciais,  metadados e serviços publicados na Plataforma de IDE do SNIT

Ferramentas para criar e manter o catálogo de metadados de acordo com a norma ISO-
19115 e o perfil de metadados locais referentes a informação territorial (MOTDU/Perfil 
Nacional de Metadados/SNIG/INSPIRE);

Ferramentas básicas de IDE para a publicação de OGC Web Services (CS-W, WMS, 
futuramente WFS)

Ferramentas de pesquisa de metadados compatíveis com as normas de metadados OGC 
(OGC CS-W 2.0)



Os serviços de visualização do SIG SNIT disponibilizam as seguintes 
funcionalidades:

• A disponibilização do serviço WMS está agrupado por tipologia de IGT. Os 
serviços são disponibilizados em três sistemas de referência: EPSG:4326 
(Geográficas/WGS84); EPSG:3763 (PT-TM06/ETRS89) e EPSG:27492 (Datum 73 / 
Modified Portuguese Grid). O serviço foi implementado segundo normas OGC e 
versão WMS 1.1.1.

• Disponibilização de website dispondo de ferramentas de pesquisa/visualização 
de informação relativa a IGT (mapas, regulamento, dinamica, legenda,…)

• Consumo de serviços standard OGC WMS  com integração na visualização 
conjunto de peças gráficas respeitantes aos IGT.



Pesquisa por mapa

Pesquisa por atributos

Para cada um destes planos, o SNIT permite visualizar:

As peças gráficas que constituem o conteúdo 
documental obrigatório (.jpg/.tiff)

O regulamento do plano (.pdf)

A dinâmica (revisões, alterações, suspensões do plano, 
bem como os outros instrumentos de gestão territorial em 
vigor na área de intervenção do plano)

Os metadados (normalizados).

Informação gráfica no SNIT georreferenciada no 
sistema EPSG:3763 (PT-TM06/ETRS89) 

O SNIT utiliza duas coberturas topográficas nacionais 
oficiais (traço e imagem):

Cobertura ortofotocartográfica a cores, resolução 0,5 
m no terreno (IGP)

Carta topográfica (traço), série M888 (BDT 25K), 
(IGeoE)

Os limites administrativos oficiais que constam da 
CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal; IGP; 
periodicidade de actualização anual)

O catálogo de toponímia dos lugares geográficos é o 
publicado pelo IGeoE





Alguns dados quantitativos (3) 

O número de acreditações para o serviço WMS atribuídas totaliza 203 (Junho 2010) 

A distribuição das acreditações atribuídas por grupos de utilizadores é a seguinte:

Organismos da Administração Central: 103

Organismos da Administração Local: 83

Empresas públicas: 17

O número total de acreditações para o serviço WMS solicitadas totaliza 939 (desde 
Novembro 2008)



CRUS-M do 
Continente

A Carta do Regime do Uso do Solo - Municipal - CRUS é um produto de informação 
territorial oficial, de âmbito nacional, produzida pela DGOTDU, baseada nos Planos 
Directores Municipais (PDM) em vigor, numa tentativa de uniformização das diversas 
classes dos usos do solo ao nível do continente.





Plataforma tecnológica SIG SNIT - Futuro

•Plataforma tecnológica integrada no Portal de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, baseada em standards de desenvolvimento .NET e SOA

•Serviços de mapas (WMS),  de pesquisa de topónimos (WFS-G), de pesquisa de 

metadados (CSW),…

Funcionalidades

Consulta de informação

Pesquisas pré-definidas

Pesquisa ad-hoc

Acesso a serviços web de 
entidades externas

Disponibilização de 
WebMapServices seguros

Monitorização da qualidade 
do serviço prestado



IV – Outros projectos em curso relacionados com SIG/IDE



O que é a PCGT ?

A Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) é:

• uma plataforma informática oficial de âmbito nacional, integrada no 
Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT)

• partilhada em rede pelos serviços e entidades da Administração Pública que 
intervêm directamente na gestão territorial,

• foi desenvolvida  e é gerida pela DGOTDU no âmbito do SNIT. É constituída 
por duas áreas:

procedimentos de gestão territorial em curso (PEC) que disponibiliza 
informação sobre o estado dos procedimentos de gestão territorial que em
cada momento se encontram em curso no território nacional.

submissão de planos territoriais (SSAPD) que permite às entidades 
públicas responsáveis pela aprovação de planos de ordenamento do 
território proceder ao envio automático desses planos para publicação no 
Diário da República e para depósito na DGOTDU.



O que é a Rede PCGT ?

CCDR

PCGT         SSAPD

Repositório
geoespacial

(SQL Server)

Repositório 
de Imagens

Outras bases de dados
corporativas

DGOTDU           

CM

INCM

SEOTC

Área Reservada

outras entidades 
públicas da 

Administração 
central e local

Área Reservada



PCGT/Sistema de Submissão Automática de IGT para Publicação e 
Depósito de IGT (SSAPD)

A área SSAPD é reservada às entidades públicas responsáveis pela aprovação de planos 
de ordenamento  do território, proporcionando-lhes uma plataforma informática 
através da qual podem enviar esses planos à INCM, para publicação no Diário da 
República, e á DGOTDU para depósito legal e disponibilização no SNIT.

Associadas a esta plataforma são disponibilizadas à entidade responsável pelo plano 
algumas ferramentas simples de verificação e validação dos dados e uma ficha de 
metadados.



Sistema de Submissão Automática de IGT para Publicação e Depósito
Passos 
SSAPD

Login Formulários 
de Instrução

2. Inserir 
Ficheiros

1. Preencher 
Formulário

4.1 
Metadados: 
Conjunto de 
Dados 
Geográficos

4. Preencher 
Metadados

Recibo

5.Submissão 
do Processo

INCM

3.1 Validar 
Formulário 
de Instrução

3.2 Validar 
Ficheiros 
Inseridos

3. Validar 
Dados 
Inseridos

1 2

3

4 5



O que é a Área Experimental do SNIT ?

Plataforma de colaboração em rede entre as entidades interessadas na produção e 
utilização da informação territorial (IT), em especial as que elaboram instrumentos de 
gestão territorial (IGT), para:

Acompanhar a evolução tecnológica nos domínios SIG, Web, BIM, etc. e 
explorar as suas aplicações no OT&U

Promover o desenvolvimento de padrões comuns de estruturação da IT
(modelos de dados para elaboração dos IGT em SIG) e de uma doutrina comum de
qualidade, apoiada em ferramentas e procedimentos harmonizados e partilhados 

Apoiar tecnicamente as entidades públicas menos capacitadas para a produção e
utilização de IT (termos de referência para encomenda e recepção dos IGT)



Cartografia topográfica 
de  referência

• IGP
• IGeoE
• IH
• homologada

Cartografia topográfica 
de  referência

• IGP
• IGeoE
• IH
• homologada

Carta baseCarta base

Planta  de 
Ordenamento

Planta de 
Condicionantes

Norma técnica com orientações 
e especificações

Modelo de dados; simbologia e convenções gráficas
- Definição de modelo de dados 
para os PMOT e disponibilização 
de protótipo

- Orientações e especificações 
técnicas para a elaboração dos 
PMOT em SIG

- Implementação do sistema de 
controlo de qualidade da 
informação territorial



As tecnologias de informação geográfica são ferramentas estruturantes do SNIT, 
Planeamento e OT&U:

Montra de informação e disponibilização de serviços Web  (WMS) – permitindo ao 
utilizador a visualização dos IGT em vigor e depositados na DGOTDU, dando assim 
cumprimento a um dever do Estado.  

Definição de normas e regras para a elaboração dos IGT, através de publicação de 
especificações técnicas, modelo de dados, simbologia e convenções gráficas e 
orientações para a estruturação dos IGT (peças gráficas) em SIG, eliminando 
incongruências, falta de consistência da informação e mesmo erros.

Desmaterialização e disponibilização de plataformas colaborativas em rede para as 
entidades envolvidas na gestão territorial - procedimentos mais céleres mais 
transparentes, eliminando redundâncias e duplicação da informação.

Controle de qualidade da informação

V - Conclusões



Marco temporal:
Consulta de IGT em vigor 
feita presencialmente:

N.º consultas IGT em vigor  
presencialmente
2007 na DGOTDU = 2436

Etapa 1
(2006-2007)

Etapa 2
2008-2009

Etapa 3
2009-2010

Inicio projecto
“Montra de informação”

“Disponibilização de Serviços”
WMS/Interoperabilidade

Redes Colaborativas

Marco temporal:
Consulta de IGT em vigor feita 
presencialmente:

N.º de consultas de IGT em 2008 na 
DGOTDU = 1615 

Consulta de IGT em vigor feita on-line:
N.º de consultas on-line de IGT em 

vigor no SNIT em 2008 = 141.442 

Acreditações serviços WMS:
N.º de acreditações concedidas (de 4. 

trimestre 2008) = 64 (AC=32;AL= 27; 
OEP=5)

Marco temporal:
Consulta de IGT em vigor feita 
presencialmente:

N.º de consultas de IGT em 2009 na 
DGOTDU = 743 

Consulta de IGT em vigor feita on-line:
N.º de consultas on-line de IGT em vigor no 

SNIT em 2009 = 161.036

Acreditações serviços WMS:
N.º de acreditações concedidas (2009) = 

106 (AC=55;AL=43; OEP=8)

Àrea experimental

Plataforma SIG





Principais problemas das peças gráficas que constituem os IGT (PMOT)

Informação Geral (analógica e/ou digital)

•Fraca qualidade (na generalidade dos PMOT de 1.ª geração) das peças gráficas;

•Legendas  não conincidentes com a representação gráfica ;

•Limites dos concelhos não coincidentes entre PDM (existência de áreas de 
vazios/sobreposições entre concelhos)

Informação Vectorial

• Layers (temas) sem nome ou trocadas;

•Áreas sobrepostas ou abertas;

•Existência de áreas sem classificação;

•Tramas sem limite.

Extracto da 
Planta de 

ordenamento 
PDM 

Extracto da Planta de ordenamento (PDM)

Extracto da Planta de 
ordenamento (PDM)



Planeamento e OT:

A Elaboração e Publicação 
de IGT ainda são processos 
bastante morosos

Processos 
mais céleres 

SIG



Planeamento e OT:

Processos muito dinâmicos…o 
que dificulta a gestão e o 
planeamento e a actividade de 
quem trabalha nesta actividade 
e o próprio entendimento do 
cidadão

Processos 
mais céleres

SIG



Concretização da  missão 
das entidades do sistema 
de gestão territorial e a 
efectiva implementação do 
Sistema Nacional de 
Informação Territorial 
(SNIT).

Implementação de um caminho 
optimizado que apesar de 
permitir alternativas, assegura 
ser o melhor para o depósito e 
disponibilização de 
instrumentos.

EFICÁCIA CONVERGÊNCIA

Cidadão

EFICIÊNCIA

Entidades Externas

SISTEMA DE SUBMISSÃO
AUTOMÁTICA E DEPÓSITO DE IGT

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
DE GESTÃO DA QUALIDADE

METADADOS OT/U

BASES PARA UM MODELO DE DADOS 
PARA A INFORMAÇÃO TERRITORIAL

PATAMARES E CRITÉRIOS DE 
CONFORMIDADE DA INFORMAÇÃO TERRITORIAL

SSAPD IGT

Simplificação e 
desmaterialização do 
processo de submissão.
Diminuição do tempo entre 
a realização/alteração do 
instrumento e a sua 
disponibilização ao cidadão;

Garantir a concretização da missão de 

disponibilizar aos cidadãos informação 

sobre o território nacional e o estado 

do seu ordenamento de uma forma 

eficiente.

Garantir a adequação de métodos e 

processos a modelos optimizados que 

asseguram uma disponibilização mais 

rápida dos instrumentos ao cidadão.

Manter a eficácia do serviço ao 

cidadão melhorando a eficiência 

também pela convergência de 

procedimentos.

ABORDAGEM MODERNA 
CENTRADA NA QUALIDADE

Estratégia de 
Lisboa, Governo 

Electrónico, PRACE 
e Simplex



OBRIGADO

Contacto: dsi@dgotdu.pt www.snit.pt
www.dgotdu.pt
www.territorioportugal.pt


