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O interesse dos resultados do Projecto “SIGN - Sistema de Informação Geográfica para o Território Rural

da Galiza - Norte de Portugal”, financiado pelo programa INTERREG III A, justificou a opção de ampliar

no espaço, no tempo e nas temáticas a abordar o trabalho até então desenvolvido.

O objectivo é conduzir à disponibilidade, junto dos utilizadores potenciais, de serviços integrados de

informação de natureza espacial, de forma a que qualquer utilizador possa identificar e aceder a

informação geográfica proveniente de diversas fontes, de um modo interoperável e para uma grande

variedade de utilizações.
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CARTOGRÁFICO

Conjunto de dados relativos à caracterização genérica da área de intervenção que  servirá como  base cartográfica de referência aos

restantes sub - projectos

BDREF

BDSOL Conversão da carta de solos da DRAEDM para formato  SIG (informação geográfica e alfa -numérica relacionada). Elaboração da carta

de solos segundo a última legenda adoptada pela FAO.

BDFOR Caracterização genérica da ocupação florestal e de informação relacionada com as actividades florestais. Identificação das áreas

florestais periurbanas, estudando a sua estrutura cadastral.

BDRUR Construção de base de dados relativas à população e às

actividades agrárias do território com o desenvolvimento de

índices sócio - económicos.

BDMETEO Construção de um modelo de recolha, tratamento e

disponibilização da informação proveniente das estações

metereológicas da DRAEDM.

BDTUR Definição de bases de dados dos recursos turísticos

que permita centralizar num único ponto, informação a

este nível,como por exemplo relativa ao alojamento,

artesanato, património, rotas turísticas, entre outras.

BDORD Recolha da informação alfa - numérica e geográfica

das diversas figuras de ordenamewnto do território e da

protecção da natureza.

Análise sobre a complementariedade e continuidade

espacial, sobre a estrutura e função da rede regional

e fronteiriça destes espaços, nos elementos na política de

ordenamento e gestão do território.

BDSTAT Concepção de uma metodologia para gerar estatísticas

de superficies agrárias e a formação de uma rede  regional

de caracterização, monitorização e avaliação através de

pontos e áreas de amostragem.

Actividades

Esquema Metodológico

Introdução e Objectivos

1S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SDC); 2Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC); 3Associação Florestal de 

Portugal (Forestis); 4Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM); 5Instituto para o Desenvolvimento Agrário da 

Região Norte (IDARN); 6Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), 7Universidade de Santiago de Compostela 

(USC) 

Área de Intervenção

Temáticas

BDUSO Actualização da ocupação do solo para a zona de intervenção do projecto em Portugal e a sua compatibilização com a totalidade da

zona de intervenção do projecto.

Parceiros
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