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RESUMO 

A complexidade e as dependências crescente entre as diversas componentes e escalas dos 

sistemas territoriais acompanham os actuais níveis de formação e aplicação de conhecimento, 

com impactes sobre o desenvolvimento de novos modelos de organização social, dos sistemas 

de informação e das tecnologias de comunicação. Neste quadro, a exploração da dimensão 

espacial das ciências e tecnologias de informação geográfica (C&TIG) pode potenciar a 

capacidade de compreensão das realidades e melhorar os processos de acção-decisão 

associadas. As Infra-Estruturas de Dados Espaciais (IDE), ao articular dados, pessoas, 

tecnologias, normas e políticas podem contribuir para o desenvolvimento económico, a 

melhoria das acções de governância, promovendo a participação, a responsabilização social e 

neste sentido, a sustentabilidade, a coesão e a integração dos territórios. 

Nas diversas escalas hierárquicas a que operam os processos de formação das IDE, devido ao 

carácter operativo e à relação directa com os utilizadores finais, ganham relevo as acções de 

avaliação das experiências ao nível local (IDEL). Em simultâneo, as divisões administrativas 

determinam modelos, lógicas, dinâmicas e intensidade de desenvolvimento que contribuem 

para formar realidades divergentes. Estas traduzem-se em dificuldades acrescidas na partilha 

de recursos, em particular na interoperabilidade de informação e na definição de políticas 

comuns. 

Os projectos SIGN I “Sistema de informação geográfica para o território rural da Galiza-Norte 

de Portugal” (2004-2005) e SIGN II “Infra-estrutura de dados espaciais para o território rural 

da Galiza-Norte de Portugal”: Programa INTERREG III-A (2006-2007) são desenvolvidos por um 

conjunto de instituições da Galiza e Portugal, privadas e públicas, da administração, sector 

associativo e académico, abrangendo espacialmente as NUT de Minho, Lima e Cávado e as  

comarcas de O Baixo Miño, O Condado, A Paradanta, Terra de Celanova e Baixa Limia. O 

projecto SIGNI estrutura-se em onze (sub)projectos de carácter estrutural, temático ou 

DIVULativo que visam a produção, a partilha e edição de informação, a DIVULação das C&TIG, a 

formação de recursos humanos e a discussão da situação regional do uso de informação 

geográfica como elementos para o desenvolvimento da IDEL transfronteiriça. 



A partir de elementos recolhidos nos processos de análise interna e externa dos projectos 

indicados realiza-se uma avaliação intercalar dos percursos institucionais e territoriais relativos 

às diversas componentes e relações da IDE: os dados; os recursos humanos; as tecnologias de 

acesso; a normalização e as políticas de gestão de informação geográfica; e inferir as 

conclusões sobre as orientações e as práticas futuras atendendo à fase de desenvolvimento do 

projecto e o carácter dinâmico das IDE.  

 

1. Introdução 

O desenvolvimento de uma IDE depende da capacidade de inovação e difusão institucional e 

regional que interessa avaliar em diferentes momentos, na perspectiva interna das diversas 

componentes que a constituem mas também externa, na lógica dos impactes de carácter 

social, económica e ambiental por forma a definir novos modelos e referências para as acções 

futuras. Estes estudos podem ser realizados a partir de estudos de caso, em particular, na 

análise dos processos estabelecidos no desenvolvimento de projectos concretos, como sejam o 

caso dos projectos SIGN I “Sistema de informação geográfica para o território rural da Galiza-

Norte de Portugal” e SIGN II “Infra-estrutura de dados espaciais para o território rural da 

Galiza-Norte de Portugal”.  

1.1 O desenvolvimento e a avaliação de IDEL 

O desenvolvimento dos SI interage com a intensidade de formação de conhecimento e aumento 

da complexidade de relações entre componentes e espaços dos sistemas territoriais (GINIE, 

2000). A exploração da dimensão espacial e temporal, através do desenvolvimento das Ciências 

e Tecnologias da Informação Geográfica (C&TIG) pode acrescentar capacidade de explicação 

mantendo uma análise sistémica dos processos. Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

em sentido lato incluem os recursos físicos e humanos, os métodos, os fluxos e o uso da 

informação espacial (Maguirre et al., 2005). Nesta complexidade, os dados georreferenciados e 

os conhecimentos associados ganham relevância tendo em conta a capacidade de análise, o 

potencial ganho de mobilidade e a utilidade da informação.  

A exploração da dimensão espacial e temporal da informação, em particular, em formato 

digital no âmbito das diversas fases de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) permitem 

com a acumulação e integração sucessiva de dados de base, realizar uma caracterização 

descritiva, uma análise integrada para apoiar decisões estratégicas por análise espacial ou 

mesmo, simulação ou actualização em tempo real para apoiar decisões operacionais em 

exercícios complexos de análise, planeamento e avaliação.  

Nestes últimos anos verificam-se importantes mudanças quanto à quantidade, diversidade de 

formas/formatos de dados e capacidade de integração da informação geográfica nas fases de 

captura, análise e edição. Estes processos correspondem a operações de inventariação, 

integração, definição de protocolos de transferência e actualização de dados, i.e., de 

responsabilização dos produtores e utilizadores com vantagens paralelas sobre a participação e 



articulação institucional em simultâneo à formação de elementos condutores sobre a formação 

e aplicação de conhecimento.     

A integração física e funcional dos SIG, na medida da sua relação com os outros Sistemas de 

Informação (SI) e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), sob a pressão e 

facilidades concedidas por as políticas europeias, podem constituir Infra-Estruturas de Dados 

Espaciais (IDE) que facilitam a mobilidade, a partilha e o acesso à informação geográfica ao 

nível do quadro institucional e empresarial, assim como na respectiva disponibilização à 

sociedade ou comunidade.  

Groot et al. (2000) definem uma IDE como o conjunto de bases de dados espaciais em rede e 

metodologias de manuseamento e análise de informação, um complexo de recursos humanos, 

instituições, organizações e recursos tecnológicos e económicos que interagem sobre um 

modelo de concepção implementação e manutenção e mecanismos que facilitam a troca, o 

acesso e o uso responsável de dados espaciais a um custo razoável para aplicações de domínios 

e objectivos específicos. Na prática, o desenvolvimento de IDE é suportado na análise e gestão 

de sistemas, com uma visão de elementos em rede e desagregação hierárquica como forma de 

(des)agregação da complexidade da realidade e da compreensão-acção. A integração territorial 

resulta da facilidade de mobilidade do elemento crítico na formação do conhecimento, a 

informação. Estas dinâmicas são dificultadas de forma acrescida em áreas distintas do ponto de 

vista administrativo. No caso de países diferentes, os percursos históricos separados, criaram 

realidades diferentes que interessa transformar em vantagens competitivas no âmbito de uma 

convergência e coordenação por interesse mútuo.  

Neste quadro as IDE transfronteiriças, além de necessárias, apresentam um carácter relevante 

a título de desenvolvimento conceptual e experiência operacional para outros territórios. A 

avaliação nas diversas dimensões, técnico-científica, ambiental, social e económica apresenta-

se como um pressuposto para transformar as IDE, em elementos promotores de produtos e 

serviços de governância digital, na lógica da administração (Hicks, 2006) e de economias do 

conhecimento, na lógica do tecido empresarial.  

 

1.1 O projecto SIGN e SIGNI 

O desenvolvimento actual da sociedade prende-se com o desenvolvimento tecnológico como 

suporte à acção, com a investigação como base de compreensão e decisão, em simultâneo ao 

desenvolvimento, à DIVULação das TIC e da SI. Estes factores promovem a criação, a aplicação 

e a mobilidade da informação, contribuindo, teoricamente, para a participação e coesão social, 

o que justifica o investimento público nestas estruturas (Worral, 1994) e na (in)formação dos 

utilizadores (University Consortium for Geographic Information Science, 2003), de acordo com 

os elevados custos financeiros e de adaptação iniciais (Konecny, 2003).  

Os SIG integram-se nos SI e incluem dados georreferenciados com uma componente gráfica e 

alfanumérica (Burrough, 1998). Estes permitem o armazenamento, a sistematização e a 



aplicação de dados geográficos para a criação de instrumentos de caracterização, análise, 

planeamento e gestão de projectos e espaços (Lo & Yeung, 2002). Nas diversas e amplas 

aplicações dos SIG podem referenciar-se os inúmeros exemplos na caracterização dos 

parâmetros do meio físico, avaliação e planeamento das actividades agrárias (Harkamp et al., 

1999), numa perspectiva de desenvolvimento regional e rural, com vista à compatibilização 

entre exploração e conservação dos recursos.  

As áreas rurais apresentam a nível inter e intrarregional uma heterogeneidade/diversidade 

crescente (Hespanha, 2003). Ao mesmo tempo, as actuais pressões relativas ao ordenamento 

territorial, a valorização, conservação ambiental e a própria rentabilidade das actividades 

rurais obrigam a realizar análises integradoras e a tomada de decisões fundamentadas e ágeis. 

Para isso, é necessário definir, previamente, metodologias de sistematização e integração da 

informação, assim como realizar funções descritivas e modelações posteriores (Verbyla, 2002). 

O aproveitamento destas capacidades pode originar um bem acessível para decisores técnico-

políticos e outros utilizadores do espaço.  

De acordo com os aspectos apontados por Croswell (1989), embora as actuais limitações para a 

implementação destes sistemas, as vantagens do seu uso, o défice de informação e capacitação 

a nível regional, os fortes incentivos públicos contribuíram para a decisão de uma parceria 

formular os projectos SIGN I e SIGNI.   

A área de projecto abrange a zona fronteiriça entre Galiza (Espanha) e Portugal, sendo o rio 

Minho o elemento natural comum de união entre as áreas dos dois países, desenvolvendo-se à 

volta dele, um espaço de características nitidamente rurais, num total de 12,4% do território 

da Euroregião. No total abrange as províncias de Pontevedra (comarcas de O Baixo Miño, O 

Condado e A Paradanta) e Ourense (Terra de Celanova, Baixa Limia e A Limia) e o espaço das 

sub-regiões de Minho, Lima e Cávado. Esta área representa uma superfície de 6.303 Km2 (55% 

em Portugal e 45% em Espanha) e uma população de 800.000 habitantes em 2001.  

Na área de unidade de análise, embora a relativa densidade de população, não ocorrem 

espaços urbanos de grande dimensão, com excepção de Braga, onde se articulam actividades 

associadas aos diversos sectores económicos. A ocupação humana e as actividades agrárias são 

antigas e intensas em todo este território. Actualmente as actividades económicas ligadas ao 

sector primário continuam a apresentar uma importância fundamental para a região, tanto 

desde o ponto de vista económico, social ou ambiental. Em resumo, a diversidade e a 

particularidade da população, associadas às condicionantes naturais, conferem ao território 

elevadas potencialidades de desenvolvimento sustentável que requer instrumentos de apoio à 

decisão.  

Uma parceria constituída por: a Sociedade para o Desenvolvimento Comarcal - Sistema de 

Informação Territorial da Gálica (SDC-SITGA), a Universidade de Santiago de Compostela (USC), 

o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), a Associação Florestal de Portugal (Forestis), 

a Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM), o Instituto para  



Desenvolvimento Agrário da Região Norte (IDARN) e a Comissão da Viticultura da região dos 

Vinhos Verdes (CVRVV), desenvolveram o projecto SIGN – “Sistema de Informação Geográfica 

da Galicia-Norte” que incluiu a recolha, a sistematização, a normalização e a partilha de 

informação geográfica, relativamente ao desenvolvimento de técnicas e modelos de análise 

espacial no quadro da promoção, DIVULação e formação das C&TIG.  

A multidimensionalidade do projecto como resultado da diversidade de objectivos e de acções 

previstas, da situação, da organização e das funções dos diversos parceiros e actores envolvidos 

(Quadro 1) remete para a necessidade de definir metodologias diferenciadas conforme as fases 

e o avanço do projecto. Para a gestão e seguimento do mesmo, idealizou-se uma estrutura que 

se ajusta às suas necessidades e tenta repartir as obrigações e responsabilidade dos parceiros, 

em paralelo a um acompanhamento por parte de uma Comissão de Avaliação Externa. 

Quadro 1 – Tipo e actividade de instituições parceiras. 

Tipo de entidade Sócio Actividade 

IPVC Ensino superior (ensino, I&DT e serviços especializados a comunidade). 
Administração pública 

DRAEDM Apoio ao sector agro-florestal 

Administração autonómica SDC-SITGA Serviços (Planificação e Desenvolvimento Comarcal) 

Administração pública USC Ensino superior (ensino, I&DT e serviços especializados a comunidade) 

IDARN DIVULação, F.P., I+D, apoio técnico ao sector agrícola e agro-industrial 

FORESTIS Informação, formação, apoio técnico, serviços no sector florestal Sector privado 

CVRVV Representação da denominação de origem 

No final, após uma fase de (1) recolha, inventariação e sistematização de informação; segue-se 

(2) a depuração, a integração, o tratamento e a análise dos dados gráficos e alfanuméricos 

associados; e a (3) produção e DIVULação dos conteúdos produzidos (Figura 1), as bases de 

dados de referência e temáticas obtidas permitiram obter uma visão global do território, com 

informação importante para o planeamento, monitorização e avaliação das actividades e 

dinâmicas deste território.  
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Figura 1 -  Esquema e fases de funcionamento do projecto SIGN.  
O projecto divide-se em sub-projectos de acordo com os objectivos e produtos finais 

esperados, nomeadamente: 

1. BDREF; informação relativa à cartografia de base onde se incluem os elementos 

referentes à altimetria e cartografia derivada, divisão administrativa, toponímia, rede 

viária e hidrografia;    

2. BDGEA; informação relativa à geologia e geomorfologia; 

3. BDSOL; dados relativos às unidades fisiográficas, unidades climáticas, litologia, tipo 

de solos, parâmetros edáficos, graus de limitação e aptidão da terra;  

4. BDUSO; informação relativa à ocupação e uso do solo a partir de fotointerpretação 

com três níveis de definição das classes de ocupação para duas datas (1990 – 2000); 

5. BDRUR; base de dados socio-económica indexada à freguesia, no caso de Portugal, e 

concelho, Galiza, com dados relativos à população, demografia e actividades 

económicas, infra-estruturas socioeconómicas, estrutura produtiva agrária, 

actividades produtivas alternativas e gestão ambiental; 

6. BDFOR; bases de dados relativas a dinâmicas dos espaços e actividades florestais. 

Estes sub-projectos, com excepção do BDREF, assumem um carácter temático com 

desenvolvimentos paralelos em termos de acção mas, convergentes para a caracterização do 

território e para a uniformização dos formatos e modelos de organização da informação. Em 

paralelo e de acordo com o objectivo de DIVULar e promover o uso de informação geográfica 

desenvolvem-se mais dois sub-projectos: 

1. DIVUL; um conjunto de acções e publicações que visam mostrar os produtos 

formados, as tecnologias e as ciências da informação geográfica assim como 

transportar para o exterior, a experiência acumulada internamente ao longo do 

projecto; 

2. FORMAR; elaboração de acções de formação e conteúdos técnicos associados com 

vista à (in)formação dos diferentes tipos de utilizadores e técnicos de informação 

geográfica.  

No projecto SIGNI “Infra-estrutura de dados espaciais para o território rural da Galiza-Norte 

de Portugal” reforça-se a componente de normalização, de tecnologias e de políticas de 

gestão com resultados na quantidade e qualidade de informação geográfica partilhada e 

disponibilizada. Em simultâneo verificou-se uma ampliação da área de projecto, detalhe 

espacial e temático das bases de dados existentes em paralelo à formação de novas bases de 

dados, nomeadamente: 

i) metereologia [BDMETEO]; criação de estruturas de edição e disponibilização de 

informação meteorológica na WEB;  

ii) sistema de monitorização e informação agro-ambiental [BDSTAT]; definir uma rede de 

monitorização regional baseada na definição em pontos de amostragem, com uma 

densidade, distribuição e frequência de amostragem de acordo com os princípios 



teóricos da definição de amostras e os vários tipos de indicadores relativos à produção 

agrária, à qualidade, estrutura ambiental e paisagística; 

iii) sistema de informação e gestão turística [BDTUR]; informação para caracterizar e gerir 

as infra-estruturas e recursos turísticos; 

iv) ordenamento do território e protecção da natureza [BDORD]; criar uma base de dados 

com as figuras e factores estruturantes no planeamento e ordenamento dos sistemas 

territoriais assim como, a definição de modelos de dados para o planeamento municipal 

e processos de avaliação comparativa das figuras existentes nos dois espaços da 

fronteira. 

 

2. Metodologia 

A partir de elementos recolhidos nos processos de análise interna e externa dos projectos 

indicados realiza-se uma avaliação intercalar dos percursos institucionais e territorial relativos 

às diversas componentes e relações da IDE: os dados; os recursos humanos; as tecnologias de 

acesso; a normalização e as políticas de gestão de informação geográfica; e infere-se as 

conclusões sobre as orientações e as práticas futuras atendendo à fase de desenvolvimento do 

projecto e o carácter dinâmico das IDE. 

Os programas, os projectos e as acções associadas podem ser avaliadas no respectivo contexto 

de aplicação, para apreciar os respectivos efeitos em relação a uma situação de referência, e 

verificar o(s) respectivo(s) impacto(s) sociais, económicos e ambientais em relação aos 

objectivos incidentes sobre um território, sobre o conjunto ou sobre cada uma das diferentes 

componentes. Em projectos organizados em processos importa monitorizar a evolução do 

conjunto e de cada elemento de forma a limitar o enviesamento ou potenciar os resultados.  

A avaliação quando aplicada a um projecto de desenvolvimento territorial examina o modo 

como o projecto, e as diversas operações que o compõem, apresentam soluções para os 

problemas identificados, atinge os objectivos propostos, criam novos valores económicos, 

sociais e culturais, assim como as condições para dinâmicas duradouras de desenvolvimento.  

Seja na avaliação inicial, intercalar, como neste caso, ou final em paralelo à avaliação 

externa não se deve perder a oportunidade de aproveitar estes momentos e elementos 

reunidos para momentos de avaliação formativa onde estejam incluídos ou sejam 

complementados com exercícios de auto-avaliação.  

Em termos gerais, relativamente aos projectos SIGN e SIGNI, sem prejuízo de outros 

parâmetros a avaliação deve incidir sobre os aspectos da relação do projecto com a 

respectiva envolvente temática e territorial e da capacidade, organização e condução interna 

de projecto. 

De acordo com os critérios de avaliação a considerar nas diferentes fases e pontos de análise, 

consideram-se os aspectos de: diagnóstico; âmbito, finalidades e objectivos; recursos, 



potencialidades e dinâmicas; análise ao nível de cada sub-projecto e acompanhamento e 

análise de impactes.  

A partir de elementos recolhidos nos diversos (sub)projectos, inquirição e observação, mas 

acima por discussão interna da equipe do trabalho, pretende-se: 

i. avaliar os percursos institucionais e territoriais quanto às diversas componentes de um 

IDE: os dados; os recursos humanos; as tecnologias de acesso; a normalização e as 

políticas de gestão de informação geográfica; este exercício é limitado por o relativo 

desconhecimento da situação de partida em particular quando a análise ultrapassa o 

âmbito institucional da parceria central do projecto; 

ii. inferir as conclusões anteriores sobre as orientações e as práticas futuras atendendo à 

fase de desenvolvimento do projecto e o carácter dinâmico das próprias IDE. 

A avaliação das componentes centra-se sobre as seguintes componentes e parâmetros:   

i. dados; natureza, quantidade, diversidade e aspectos de qualidade dos dados; 

ii. recursos humanos; identificação, sensibilização, formação, envolvimento e 

responsabilização individual e institucional; 

iii. tecnologias; a natureza, o tipo, a qualidade e o suporte tecnológico à gestão de 

informação geográfica e o funcionamento em rede; 

iv. normas; aspectos de integração espacial e temática, desenvolvimento de modelos de 

bases de dados, de aplicações, de metadados e da edição digital; 

v. políticas; o grau de acesso, conhecimento, nível de aplicação das políticas nacionais e 

comunitárias relativamente à definição de pressupostos, orientações e práticas locais. 

As primeiras componentes (os dados, os recursos humanos e as tecnologias) centram-se sobre 

os recursos usados nos (sub)projectos e internos ao quadro institucional do projecto 

relativamente às componentes de normas e políticas que se relacionam com o nível de 

aplicação à escala regional e nacional, atendendo à realidade diferenciada dos dois países 

que interessa compatibilizar na opinião de Julião (2006).  

No que se refere ao segundo objectivo, as orientações e as práticas futuras vão depender da 

capacidade de implementação e de organização interna para responder aos objectivos de 

continuidade do projecto. Neste ponto centra-se a análise sobre os aspectos que se 

relacionam com a relação da parceria com o quadro institucional público e privado da região, 

i.e., de originar mecanismos eficientes de difusão para os utilizadores e com a participação 

na área das ciências e das políticas, como factor de permanência das condições de inovação 

(EU, 2005) e sustentabilidade da IDEL. 

 

3. Apresentação e análise de resultados 

Embora as diferenças de partida, de representação e de interesses, a complementaridade e a 

diversidade de competências, funções e recursos envolvidas em paralelo, a um quadro claro 

organizativo de projecto tem permitido: aumentar a quantidade e qualidade das bases de 



dados de referência temáticas comuns; reforçar as infra-estrututras tecnológicas em particular 

ao nível da edição geográfica com a instalação de um servidor cartográfico e construção de um 

geoportal; capacitar diversas tipologias de recursos humanos envolvidos em paralelo a uma 

vulgarização e aplicação crescente da normalização de dados e processos.  

3.1 Os percursos e a situação das componentes da IDEL 

Os diversos actores presentes no território, à escala regional, apresentam diferentes níveis de 

conhecimento, adopção e utilização dos SIG. A actual quantidade e a diversidade de uso destes 

instrumentos, incluindo um conjunto de técnicas e métodos de análise espacial, são limitadas 

por aspectos de ordem física de nível tecnológico, da quantidade e qualidade da informação 

geográfica. Apesar do aumento SIGNficativo nestes últimos anos do uso de informação 

geográfica, continuam a verificar-se importantes estrangulamentos ao nível: da insuficiência e 

das limitações de acesso aos dados, da forte dispersão das fontes, dos formatos e da resolução, 

com consequentes dificuldades de integração dos dados.  

Estes aspectos de quantidade, diversidade e qualidade dos dados geográficos para esta região 

referem a dificuldade de produzir, aceder ou usar informação cartográfica de referência. Ao 

nível das bases de dados temáticas, os projectos permitiram preparar informação fundamental 

para diversos modelos e aplicações de análise espacial além de permitirem uma leitura 

horizontal nos dois países. Além da sistematização e compatibilização da cartografia de 

referência, nomeadamente ao nível das fronteiras administrativas, rede viária, rede 

hidrográfica, modelo de elevação digital do terreno, produziu-se informação temática 

(geologia, geomorfologia, litologia, solos e aptidão da terra, clima, ocupação e uso do solo, 

demografia a actividades económicas, figuras de protecção e ordenamento, entre outras).  

Ao nível das tecnologias que permitem a captura, a mobilidade, a segurança e o acesso dos 

dados geográficos de referir os investimentos realizados, as análises e a integração sinérgica 

entre os SIG com os outros SI. Neste ponto convém referir a aquisição de equipamentos 

informáticos e software, em particular para análise e disponibilização de dados, com o 

desenvolvimento de um geoportal e servidor cartográfico, além de uma rede digital de trabalho 

interna, suportado por o site dos projectos. 

A evolução dos modelos, das tecnologias e o nível de integração das ciências de suporte assim 

como, o aumento das áreas de aplicação resultam no acréscimo do número e da diversidade de 

utilizadores de informação geográfica. Na parceria do projecto, o número, a capacitação e 

nível de desempenho dos técnicos de informação apresenta uma elevada variabilidade. Os 

trabalhos realizados no projecto, muito em particular no (sub)projecto FORMAR, permitiu: 

aumentar a consciência da necessidade de formação; tipificar os utilizadores e permitir 

interiorizar que em sentido lato, qualquer elemento das instituições pertencem e se 

enquadram no SIG corporativos ou IDEL em desenvolvimento; definir temas e curricula 

adaptados aos interesses e situação da diversidade de utilizadores; transmitir a importância 



estratégica da IG aos decisores técnico-políticos e a necessidade de participarem activamente 

na formação do sistema. 

As maiores deficiências sentidas na parceria e na região, que ganham relevância particular, 

relacionam-se com o (des)conhecimento e a (in)suficiente consciência de tal facto, ao nível da 

normalização e a importância central da definição de políticas institucionais e locais, no 

quadro da realidade comunitária e nacional. A presença de duas instituições académicas e uma 

instituição com uma experiência relevante na gestão de IG e desenvolvimento de IDE, em 

particular, a SDC-SITGA, tem permitido limitar estas lacunas. No entanto, a DIVULação do 

quadro normativo, de aplicações que permitam a respectiva implementação, a definição de 

modelos de dados comuns, da obrigação da criação de metadados e formação de catálogos de 

IG em simultâneo, à discussão, definição e aprovação de documentos orientadores que 

expressem as políticas locais de gestão da informação geográfica têm permitido melhorar a 

situação inicial.  

 

3.2 Perspectivas e estratégias de inovação e difusão na IDEL  

Os actuais desafios relacionam-se com a gestão do aumento previsível da parceria, da 

capacidade de definição de uma política de gestão local da informação geográfica no âmbito da 

definição e implementação de mecanismos eficientes de difusão para os utilizadores, 

integração do quadro institucional local, destes com as dinâmicas nacionais e globais, como 

forma de reunião de condições de inovação e sustentabilidade da IDEL. Em paralelo, deve 

continuar-se a investir em metodologias de identificação e avaliação quantitativa do impacte 

do projecto sobre o desenvolvimento e sustentabilidade regional, reforçar a comunicação com 

outros projectos europeus de natureza e objectivos similares e articulação com outros 

projectos locais com objectivos complementares ou convergentes.  

Os projectos desenvolvidos visam, em última análise, o desenvolvimento de uma IDEL de nível 

operativo, suportada por uma condução de processos experimentais de acumulação de recursos 

e experiências individuais, institucionais e territoriais. Este tipo de IDE carece de detalhe 

espacial e temático da informação, onde ganham importância acrescida os aspectos de 

qualidade e quantidade compatíveis com as grandes escalas de representação. Em termos de 

recursos humanos, a nível local, o carácter contínuo da partilha de recursos e de contactos 

acrescenta dificuldade à articulação e coordenação institucional relativamente aos aspectos 

estratégicos de definição de normas e políticas normalmente subjacentes às IDE nacionais ou 

globais (Nedovic-Budic et al., 2004).  

As características do meio, a natureza, a experiência e a informação detida por o conjunto de 

parceiros indicaram para o desenvolvimento de um projecto direccionado para os territórios e 

as actividades rurais. De qualquer forma a caracterização geral do meio físico e socio-

económico previstas em alguns dos sub-projectos, permite a possível utilização desta 

informação a outros níveis nomeadamente, no planeamento e na execução de projectos que 



visem o desenvolvimento integrado do território. A complementaridade de competências e 

funções da parceria mostrou-se adequada para as respostas necessárias até à data mas, 

claramente redutora para a expansão deste projecto para uma IDEL, que incorpore outras 

dimensões além das actividades e recursos próprios do espaço rural.  

O interesse e o impacto local e regional do projecto, em paralelo a possibilidade de potenciar 

resultados ao coordenar acções com projectos complementares e convergentes, remetem 

inclusive para a possibilidade, em fases futuras, do alargamento institucional e do âmbito do 

projecto. Esta abertura e continuidade futura remetem para a definição de um novo modelo de 

funcionamento e financiamento (Giff, 2006), com reflexos na orgânica e na diversificação dos 

fundos de suporte. Neste projecto considera-se, claramente, a articulação e integração com a 

sociedade, em particular com as empresas e a geração directa das actividades económicas.  

Na definição e condução do projecto entendeu-se que o acesso à informação e às novas 

tecnologias de informação é uma fonte de crescimento económico, de melhoria de 

oportunidades para todos os sectores da sociedade e, como tal, para a qualidade de vida das 

populações locais e gestão ambiental. 

 

4. Considerações finais  

Este projecto apresenta-se como um exemplo da evolução dos conceitos e instrumentos 

associados ao uso dos SIGs. O projecto SIGN I incidiu sobre a produção de bases de dados e 

desenvolvimento de metodologias de análise espacial para uma base territorial incidente 

sobre os espaços rurais. Na continuidade, no projecto SIGN II reforçam-se as componentes de 

normas e políticas, em paralelo algum ênfase na formação de diversas tipologias de recursos 

humanos. Os usos potenciais dos recursos e experiências acumulados permitem perspectivar e 

compreender o interesse em alargar o âmbito do projecto e integrar as acções com outras 

iniciativas complementares. Este avanço engloba desafios consideravelmente superiores 

nomeadamente ao nível de articulação institucional, de administração pública com o tecido 

empresarial e responder às necessidades dos diversos utilizadores. 

Deste forma, realçam-se as questões técnicas, económico-financeiras, sócias, institucionais e 

organizacionais, políticas, legais e de investigação e desenvolvimento como elemento 

promotor de inovação contínua da IDEL.  

As diferenças de experiências, situação quanto ao grau de desenvolvimento da respectiva IDE 

regional mostram-se por um lado, elementos que aumentam a complexidade de desenho e 

condução do projecto, por outro, um oportunidade única de criar instrumentos e sistemas que 

sejam elementos de apoio à decisão, de coesão e integração territorial.    
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