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Glossário de termos 

App Store -  Serviço da Apple Inc., que permite aos utilizadores do iPhone, iPod 

Touch e iPad navegar e fazer download de aplicações. 

Datawarehouse – Utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma 

organização de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os 

relatórios, a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações 

estratégicas de forma a suportar a tomada de decisão. 

Data Mart – Subconjunto de dados de uma Base de Dados de Conhecimento 

(DataWarehouse). 

e-Ciência - Métodos de obtenção de resultados científicos através da utilização de 

computação intensiva, e/ou grande volume de dados. 

Facebook – Rede Social da Internet (www.facebook.com). 

Framework – Abstração que une códigos comuns entre vários projetos de programas 

informáticos provendo uma funcionalidade genérica. 

Free Software Foundation - Organização sem fins lucrativos que se dedica à 

eliminação de restrições sobre a cópia, redistribuição, estudo e modificação de 

programas de computadores. 

Google – Motor de pesquisa da Internet (www.google.com). 

Google Earth - Programa desenvolvido pela Google que apresenta o globo terrestre em 

modelo tridimensional. É construído a partir de imagens de satélite e aéreas 

e GIS 3D. 
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Google Maps – Serviço da Google para pesquisa e visualização de mapas e imagens de 

satélite da terra. 

Google Play - Loja da Google para distribuição de aplicações, jogos, filmes, música e 

livros. 

Hardware – Componentes físicos de um sistema de informação. 

Hi5 – Rede Social da Internet (www.hi5.com). 

Internet – Maior conjunto de redes de comunicações à escala mundial, interligando os 

computadores através do protocolo de comunicação TCP/IP, permitindo aceder e 

transferir dados e informações. 

Intranet – Rede privada de computadores, com acesso restrito apenas a utilizadores 

autorizados, baseada em protocolos da Internet. 

MySpace – Rede Social da Internet (www.myspace.com). 

Open-source - Software que respeita as quatro liberdades definidas pela Free Software 

Foundation, compartilhadas também pelo projeto Debian, nomeadamente em Debian 

Free Software Guidelines (DFSG). 

Orkut – Rede Social da Internet (www.orkut.com). 

Plug-in – Aplicação que adiciona funcionalidades especiais ou específicas a outras 

aplicações maiores. 

Portal - Centro aglomerador e distribuidor de conteúdos para uma série de outros sítios 

da internet ou sub-sítios da internet. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
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Raster - Significa mapa de bits. Imagens que contêm a descrição de cada pixel, em 

oposição aos gráficos vectoriais. 

Servlet – Componente que funciona como um servidor e gera dados HTML e XML para 

a camada de apresentação de uma aplicação Web. 

Smartphone – Telefone inteligente. 

Software – Parte lógica. Conjunto de instruções e dados processados pelos circuitos 

electrónicos do hardware. 

Tablet – Dispositivo pessoal que pode ser usado para acesso à internet, organização 

pessoal, visualização de fotografias, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para 

entretenimento com jogos. 

W3C - World Wide Web Consortium, é um consórcio internacional com cerca de 300 

membros, que agrega empresas, órgãos governamentais e organizações 

independentes, que visa desenvolver padrões para a criação e interpretação de 

conteúdos para a Web. 

Web browser – Navegador da Web. Programa informático para recuperar, apresentar e 

atravessar recursos de informação na WWW. 

Web Service – Solução utilizada na integração de sistemas e comunicação 

entre aplicações. 

Web Site – Sítio da Internet. 

Wireless – Comunicações sem utilização de cabos. 
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RESUMO 

A necessidade de gestão agroflorestal é cada vez mais real. A exploração de 

propriedades, agrícolas ou florestais, carece de planeamento e metodologia. Os sistemas 

de informação têm vindo a ganhar relevo e importância na georreferenciação e apoio à 

tomada de decisão. Da recolha, arquivo e análise de dados geográficos, características 

do solo e clima, fatores sócio económicos e de gestão, podem criar-se sistemas de 

suporte à decisão que promovam a utilização da terra de uma forma sustentável e 

rentável. Este trabalho estudou a componente tecnológica de um Sistema de Informação 

orientado à gestão de recursos agroflorestais, propondo e integrando as tecnologias 

selecionadas. Implementado em 4 fases distintas, permite registar os dados das 

propriedades, realizar estudos de casos e propor metodologias para a sua exploração e 

promoção, trazendo valor acrescentado para todos os stakeholders envolvidos. 

 

Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica, Sistema Pericial, Sistema de 

Suporte à Decisão, Sistema de Decisão, Agrofloresta, Ecologia da paisagem, Uso da 

terra. 
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ABSTRACT 

The need for agroforestry management is increasingly real. The exploration of 

properties, agricultural or forestry, lacks planning and methodology. Information 

systems have been gaining relevance and importance in georeferencing and in 

supporting decision making. The collection, storage and analysis of spatial data, soil and 

climatic characteristics, socio economic and management factors, can create decision 

support systems that promote the use of land in a sustainable and profitable way. This 

work studied the technological component of an Information System oriented to 

agroforestry resource management, proposing and integrating the selected technologies. 

Implemented in four phases, allows the data register of properties, conduct study-cases 

and propose methodologies for their exploration and promotion, bringing added value to 

all stakeholders involved. 

 

Keywords: Geographical Information System, Expert System, Decision Support 

System, Decision Support, Agroforestry, Landscape Ecology, Land use. 
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I. Introdução 

1.1. Contextualização do problema 

As terras estão sujeitas a uma extensa desflorestação e, sendo a monocultura 

predominante, a consequência direta é a erosão do solo (Kosmas et al., 2008). 

Os impactos da não utilização da terra podem ser elevados para o ambiente e 

economia das comunidades locais porque, dependendo do grau de proteção da terra, 

poderá existir uma recuperação completa do ecossistema, com a recuperação da 

vegetação natural e expansão da floresta e mato ou, a degradação da vegetação natural e 

desertificação, devido à expansão do excesso de pastoreio (Kosmas et al., 2008). 

É necessário repensar a agricultura e a gestão agroflorestal é uma solução. As 

tecnologias devem ser utilizadas neste processo permitindo criar sistemas para a 

sustentabilidade da terra, promovendo os objetivos de produção (Ellis et al., 2004). 

O interesse pela tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), 

nomeadamente Web, tem aumentado bastante nos últimos anos (Schimiguel et al., 

2004). No contexto da agricultura, a sua importância é significativa porque é uma útil 

ferramenta para a gestão e exploração agrícola (Schimiguel et al., 2004). 

A criação de sistemas híbridos integrando GIS com outras tecnologias tais como 

Sistemas Periciais (ES) e Bases de Dados de Conhecimento (KB), permitirá criar 

Sistemas de Suporte à Decisão (DSS) mais versáteis e eficientes, auxiliando o 

desenvolvimento e gestão agroflorestal (Ellis et al., 2004). 



Rui Simões, MGSI, Sistema de Informação orientado à gestão agroflorestal: Tecnologias envolvidas 

 

2 

 

1.2. Objetivos do estudo 

Este projeto visa propor a vertente tecnológica de um sistema orientado à gestão 

agroflorestal, disponibilizado num portal da internet e acessível não só através de um 

computador, mas também a partir de dispositivos móveis (PDAs ou Tablets). A 

estratégia de implementação envolveu quatro fases com precedência entre si, sendo que 

cada uma implementa um conjunto de requisitos no sistema. 

A proposta do modelo de negócio, requisitos funcionais do sistema e estratégia 

de implementação estão fora do âmbito do presente trabalho, tendo sido abordados num 

projeto desenvolvido em paralelo ao presente, pelo mestrando Rodrigo Costa. 

 
Figura 1 – Integração entre o Modelo de Negócio e o SI. 

Para propor o SI, existe um conjunto de questões a responder: 

 Quais as ferramentas e funcionalidades GIS que devem compor um sistema 

orientado à Ecologia do Ambiente (LSE)? 

 Será o GIS suficiente, correspondendo a todas as necessidades? 

 Será que os Sistemas de Decisão (DS) complementam os GIS de alguma forma?  

Para responder às duas últimas questões, avalia-se em que medida a integração 

das tecnologias DSS, ES e redes sociais, terá aplicação na gestão agroflorestal. 
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1.3. Questão de investigação 

A criação de formas para potenciar uma utilização adequada dos terrenos, aliada 

à atual conjuntura económica, uma realidade preocupante, representa a oportunidade 

que motivou a escolha do tema para a realização deste estudo. 

O estudo propõe um Sistema de Informação (SI) que, integrando várias 

tecnologias, corresponda às necessidades deste projeto por forma a obter resposta à 

questão fundamental da investigação: 

Que tecnologias adoptar num SI para a gestão de recursos agroflorestais? 

1.4. Organização do trabalho 

Após uma introdução à temática, é elaborada a fundamentação teórica das 

tecnologias GIS, DS e redes sociais orientada à gestão agroflorestal. Segue-se a 

metodologia, a análise dos resultados obtidos e no capítulo IV é apresentado o SI. 

Começa por uma breve descrição e apresentação da framework tecnológica, passando 

depois pelas fases de implementação e critérios para a seleção das arquiteturas, 

culminando com a construção do SI para cada uma das fases de implementação baseado 

nos resultados teóricos e práticos da investigação e respondendo aos objectivos e 

questão da investigação.  

Por fim, no capítulo V são apresentadas as conclusões e limitações da 

investigação, apresentando propostas para potenciais trabalhos futuros. 

A revisão da literatura assenta essencialmente sobre a tecnologia GIS, porque 

este conceito é abrangente e amplamente utilizado em LSE, apresentando-se uma breve 

descrição de cada uma das ferramentas utilizadas. 
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II. Revisão de literatura 

Sendo necessário repensar a agricultura e a gestão agroflorestal, uma das 

tecnologias utilizadas nesse processo, é o GIS. Recolhe, grava, manipula e analisa as 

informações espaciais, com o intuito de pesquisa para sustentar a tomada de decisão 

(Ellis et al., 2004). 

De forma a conseguir optimizar os sistemas, as tecnologias DSS devem ser 

consideradas, devendo integrar várias ferramentas com funções distintas (Ellis et al., 

2004). 

2.1. GIS – o core de um sistema de georreferenciação 

GIS define-se como: 

“A system for Capturing, storing, checking, integrating, manipulating, 

analysing and displaying data which are spatially referenced to the Earth. This is 

normally considered to involve a spatially referenced computer database and 

appropriate applications software.” 

In (Fazal, 2008), p. 7. 

Segundo Albrecht (1998) com a entrada de campos tão diversos como geodesia, 

cartografia, topografia, fotogrametria, engenharia civil, geografia, planeamento urbano, 

ciências da computação, teorias da informação, desenho assistido por computador, 

computação gráfica, detecção remota, processamento de imagens, matemática e 

estatística, o GIS está na fase de se tornar uma disciplina por si próprio. 

A recolha, arquivo, manipulação, análise (para caracterização e avaliação da 

informação recolhida), visualização e extração de dados de natureza espacial e 
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informação associada a acontecimentos à superfície de uma determinada zona florestal 

ou de exploração agrícola (relativa a solos, culturas, animais, habitats selvagens, clima, 

humidade, etc.), possibilitam uma boa capacidade de conhecimento (Fazal, 2008). 

De acordo com a definição de Fazal (2008), os GIS fornecem poderosas 

ferramentas para analisar questões geográficas e ambientais. Através de um conjunto de 

mapas (ilustrado na figura 2) permitem estruturar informações sobre regiões ou cidades. 

Cada mapa, denominado por camada de cobertura ou nível, mostra informação 

detalhada sobre uma determinada característica. Cada camada é sobreposta às 

restantes e a localização de cada ponto tem correspondência em todos os mapas. A 

camada inferior do diagrama é a mais importante, pois representa a grelha da 

localização referenciada no sistema (latitude e longitude) na qual todos os mapas são 

registados com grande precisão. 

 

Figura 2 - GIS: uma tecnologia integrada. 

Fonte: (Fazal, 2008), p. 9. 

Segundo Fazal (2008) um GIS completo deve ser composto por: 

1. Entrada de dados a partir de mapas, fotografias aéreas, satélites, pesquisas, etc.; 

2. Armazenamento de dados, pesquisa e consulta; 

3. Transformação de dados, análise e modelagem, incluindo estatística espacial; 

4. Comunicação de dados, tais como mapas, relatórios e planos. 
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Albrecht (1998) afirma que é possível analisar a maioria dos GIS com apenas 20 

operações universais agrupadas em 7 grupos funcionais e derivadas de 144 iniciais. As 

funcionalidades analíticas adicionais alcançam-se através de combinações dessas 

operações, teoria que a Open Geodata Interoperability Series (OGIS) tenta demonstrar 

que funciona com a estrutura de dados definida no modelo de Geodata Virtual da Open 

GIS Foundation (OGF) (Albrecht, 1998). 

2.1.1. Ferramentas no âmbito da Ecologia do Ambiente 

No âmbito da análise da LSE, existe um conjunto de ferramentas GIS úteis, 

dividindo-se em 2 categorias (conforme a figura seguinte): core (GIS Móvel, GIS de 

trabalho, Livrarias de Software & Extensões GIS e Sensoriamento Remoto) utilizadas 

para pesquisa e projetos, e avançadas (Sistema de Gestão de Bases de Dados Espaciais 

(SDMMS), Cliente WebGIS, Servidor GIS, Servidor GIS de Mapas Web e Ferramentas 

de Exploração e Análise de Dados) utilizadas para projetos (Steiniger & Hay, 2009). 

Todas estas ferramentas estão detalhadas no Anexo A.  

 
Figura 3 - Ferramentas no âmbito da LSE 

Fonte: (Steiniger & Hay, 2009), p. 8 (adaptado). 
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2.1.2. Tarefas típicas orientadas à Ecologia do Ambiente 

Na figura seguinte encontramos um conjunto de tarefas típicas que, segundo 

Steiniger & Hay (2009), são executadas no âmbito da LSE recorrendo aos GIS. 

 

Figura 4 - Funcionalidades normalmente disponibilizadas por um GIS em LSE. 

Fonte: (Steiniger & Hay, 2009), p. 5 (adaptado). 

De entre as tarefas executadas, é possível realizar:  

 Análise espacial, tais como medidas de distância (Léonard et al. apud 

Steiniger & Hay, 2009) e “buffering” (Ockinger and Smith apud 

Steiniger & Hay, 2009);  

 Aplicação de métricas de configuração para mosaicos, como por 

exemplo diversidade e equitabilidade (Conception et al. apud Steiniger & 

Hay, 2009);  

 Cálculo de métricas de correção simples, como por exemplo área, 

largura, índice de forma  (Renfrew and Ribic apud Steiniger & 

Hay, 2009);  

 Derivação de dados secundários a partir de modelos digitais do terreno, 

tais como o declive e as bacias hidrográficas  (Kennedy et al. apud 

Steiniger & Hay, 2009);  

 Detecção de mudança na estrutura da paisagem através da 

comparação de cobertura da terra e classificações para diferentes 

anos (Hall & Hay et al. apud Steiniger & Hay, 2009). 

GIS 

Modelação e 
Simulação 

Representação 
dos dados 

Mapas 

Gráficos 

Desenhos 

Tabelas 

Análise de 
Dados 

Espacial 

Temporal 

Estatístico 

Exploração de 
dados 

Actualização 
de dados 

Integração de 
dados 

Arquivo de 
dados 

Recolha de 
dados 
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No que respeita à análise de dados (outra tarefa do GIS), a sua recolha prévia é 

fundamental e, se existirem fontes diferentes, é necessário proceder à sua integração 

(Blasby et al. apud Steiniger & Hay, 2009). Os resultados são apresentados sob a forma 

de mapas, gráficos ou tabelas. 

Outra tarefa que pode ser alcançada com o GIS é a simulação. Exemplos disso 

são simulações da mudança de utilização do solo (Parker et al. apud Steiniger & Hay, 

2009), simulações para avaliar a precisão dos modelos de processos, ou simulações de 

distúrbios naturais específicos, tais como incêndios florestais (Ele e Mladenoff apud 

Steiniger & Hay, 2009).  

Embora o GIS integre de raiz modelos de simulação, o modelo numérico pode 

ser um componente separado. Desta forma, os modelos de simulação podem ser 

desenvolvidos separadamente ou integrados no próprio GIS (Steiniger & Hay, 2009).  

Wu e Hobbs apud Steiniger & Hay (2009) analisam a lista de prioridades de 

pesquisa para LSE, identificando pelo menos três temas críticos onde o GIS é 

benéfico ou mesmo exigido:  

1. Avaliação dos efeitos de escala – ferramentas de transformação para 

a generalização controlada e analíticas para avaliação quantitativa dos efeitos de 

escala; 

2. Recolha de dados e avaliação de precisão – ferramentas para a criação e 

integração de dados, bem como funções para realizar avaliações de precisão; 

3. Exploração/determinação das causas, processos e consequências do uso da 

terra e mudança da cobertura da terra – funcionalidades não só para detetar e 

quantificar a mudança espacial, mas também para criar mapas de mudança e, 

mais recentemente, animações refletindo as mudanças. 
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Apresentando o exemplo de um caso de sucesso na aplicação do GIS, num 

estudo de análise da sua utilização como ferramenta para o auxílio da extensão rural 

(Souza et al., 2007), foram observadas as transformações agrícolas ocorridas nos lotes 

de assentamento rural em Sumaré (município brasileiro do estado de São Paulo), através 

de dois mapas temáticos das safras de 1989/1990 e 1993/1994. 

A tecnologia mostrou-se eficiente na visualização das transformações ocorridas 

no espaço rural e permitiu ainda a organização das informações recolhidas no terreno, 

permitindo não só uma manipulação facilitada, mas também analisar as transformações. 

A tabela seguinte identifica as tarefas que cada ferramenta GIS tipicamente 

executa mediante a sua função (Steiniger & Weibel, 2009). 

Tabela I - Tarefas típicas das ferramentas GIS 

 
 Funcionalidade standard Funcionalidade opcional 

Fonte: (Steiniger & Weibel, 2009), p. 3. 

2.2. A integração dos Sistemas de Decisão com GIS 

Cada terra, local ou microclima, tem as suas características e especificidades. O 

GIS tem capacidade para recolher, processar e analisar dados e produzir informação 

relevante de apoio à tomada de decisão (Ellis et al., 2004). No entanto, outras 

 

 

 

3 

are used to distribute maps and data over the internet1. Similarly, WebGIS Clients are used for data 

display and to access analysis and query functionality from Server GIS over the internet or intranet. 

Libraries and Extensions provide additional (analysis) functionality that is not part of the basic GIS 

software, for instance functions for network and terrain analysis, or functions to read specific data 

formats. Finally, Mobile GIS are often used for field data collection.  

 

Table 1: Typical tasks accomplished with different GIS software. ● standard functionality, ◊ 
optional functionality. 
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Desktop GIS          

 Viewer ●   ●   ●  ◊ 

 Editor ● ● ● ●  ◊ ●  ● 
 Analyst ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Spatial DBMS    ●  ● ● ◊  

WebMap Server ● ◊ ◊    ●  ● 

Server GIS    ● ● ● ● ● ● 

WebGIS Client          

 Thin Client ●      ●   

 Thick Client ● ● ● ●   ● ● ● 

Mobile GIS ● ● ● ●   ●   

Libraries / Extensions    ● ● ●  ● ● 

                                                

1 Two important standards of the Open Geospatial Consortium (OGC) for map and geodata 
dristribution via WebMap Servers are the Web Map Service (WMS) and Web Feature Service (WFS).   

 

 

Figure 2: Different types of GIS software. 
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tecnologias devem ser consideradas de modo a ser possível realizar propostas de 

implementação baseadas na avaliação das variáveis disponíveis, sejam elas florestais, 

ambientais, de habitat selvagem, animais, geográficas, políticas, socioeconómicas, etc. 

(Ellis et al., 2004). 

2.2.1. Os Sistemas Periciais 

O GIS e os ES têm desempenhado papéis importantes na resolução de problemas 

espaciais. No entanto, cada uma destas ferramentas tem as suas próprias limitações 

(Eldrandaly, 2007).  

De acordo com Reis (1999) um ES define-se como um sistema que utiliza o 

conhecimento para a resolução de problemas num âmbito limitado, e tomando decisões 

que replicam o processo de decisão do perito, que enunciou as regras do ES através do 

seu conhecimento. 

Eldrandaly (2007) complementa afirmando que o GIS é uma ferramenta para 

análise de dados espaciais, mas apresenta limitações não só na inclusão das preferências 

de tomada de decisão, bem como heurísticas no processo de resolução de problemas. 

Por seu lado, os ES têm capacidade para abordar a análise heurística, mas não 

conseguem manipular dados espaciais, que são fundamentais para a análise espacial.  

As limitações inerentes a ambas as tecnologias têm levado investigadores e 

profissionais a sugerir que o processo de tomada de decisão espacial seria melhor com a 

integração de ambas as tecnologias (Eldrandaly, 2007). 

A tabela seguinte apresenta uma comparação entre algumas das principais 

capacidades do GIS e dos ES, demonstrando a sua complementaridade. 
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Tabela II - Comparação de algumas das capacidades entre GIS e ES 

Fonte: (Eldrandaly, 2007), p. 217 (adaptado). 

2.2.2. Os Sistemas de Suporte à Decisão 

De acordo com Matthews et al. (1999) o aumento da complexidade dos 

problemas de ordenamento do território é abordado com sucesso pelos DSS. No entanto, 

complementa, integrar os dados geoespaciais com os modelos de avaliação de impacto é 

essencial, oferecendo modelos de componentes e avaliações com dados resolvidos, os 

quais proporcionam capacidade de análise. 

Encarando o GIS em função de uma questão a resolver, define-se como um 

sistema de apoio à decisão envolvendo integração de informação georreferenciada num 

ambiente de resolução de problemas (Cowen apud Pinto, 2009). 

No projeto LADSS (Spatial Land Allocation Decision Support System), 

Matthews et al. (1999) propõe incluir nos DSS ferramentas de planeamento de 

utilização da terra para auxiliar o proprietário ou agricultor nas suas opções de 

exploração, avaliação de potenciais impactos, experimentar estratégias alternativas de 

GIS ES 

É quantitativo e apto para resolução de problemas estruturados É qualitativa e adequado para problemas não estruturados 

Usa primitivas geométricas (ponto, linha, polígono, etc.) Usa símbolos 

Capacidade de integrar dados Capacidade para integrar o conhecimento 

Não lida facilmente com dados incompletos Lida com dados e conhecimentos incompletos 

É espacialmente capaz Sem capacidade espacial 

Consegue lidar com grande volume de dados Não lida bem com grandes quantidades de dados 

Nenhuma capacidade de explicação Possui facilidade de explicação 

Não pode representar nem gerir o conhecimento Pode representar e gerir o conhecimento 

Não tem capacidades de inferência ou raciocínio Tem motores de inferência 

É algorítmico É oportunista 

Apresenta uma variedade de mapas de saída/gráficos Sem capacidade de mapeamento 

Pode desempenhar eficientemente as operações geométricas 
Não pode desempenhar eficientemente as operações 
geométricas ou aritméticas 
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utilização da terra e adquirir novos conhecimentos. Desta forma, o DSS proposto é 

baseado em cinco componentes: GIS, módulos de utilização da terra, módulos de 

avaliação de impacto, interface gráfico de utilizador e, ferramentas de planeamento de 

utilização da terra. 

Partindo do princípio que a integração de processos GIS é fundamental para o 

funcionamento dos DSS, Matthews et al. (1999) sugere que um DSS deve suportar as 

seguintes funcionalidades core de um GIS: 

1. Seleção e geração de mapas de fundo e temáticos com vários formatos de 

visualização; 

2. Acesso aos dados espacialmente distribuídos, incluindo os modelos de 

recolha e de cenários gravados; 

3. Visualização animada do modelo de saída; 

4. Suporte à análise comparativa de cenários alternativos. 

Por sua vez, Birkin et al. (2005) demonstram no seu projeto a aplicabilidade de 

tecnologias e-Ciência e conceitos num cenário de Sistema Espacial de Suporte à 

Decisão (SDSS) de planeamento em saúde, fornecendo um sistema genérico aplicado a 

uma variedade de problemas do SDSS, e identificando problemas e constrangimentos 

aplicando tecnologias grid em ambientes espaciais de apoio à decisão. 

Os objetivos conseguidos com este projeto foram: enunciar cenários 

representativos dos problemas do SDSS para construir serviços permitindo que os 

cenários sejam explorados, projetar uma arquitetura genérica para uma grelha SDSS, e 

criar exemplos específicos que demonstrem a utilização da rede para serviços de 

ordenamento do território. 
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2.3. O contributo das redes sociais 

Qualman (2009) afirma que existem cada vez mais empresas a utilizar 

ferramentas de colaboração das redes sociais no local de trabalho. Hoje em dia as 

pessoas começam a pesquisar diretamente nas plataformas como o MySpace ou 

Facebook (Qualman, 2009). 

Qualman (2009) acrescenta ainda que acompanhando a evolução tecnológica (no 

que respeita aos consumidores), em breve, estes procurarão diretamente no Facebook, 

Hi5, Orkut, etc., produtos e serviços que pretendam conhecer melhor ou até mesmo 

comprar. 

Payne (2005) afirma que o desenvolvimento das relações estrategicamente 

orientadas é possibilitado pela disponibilização de funcionalidades conseguidas pelos 

avanços nas TI. Hoje, as empresas podem melhorar a gestão dos seus clientes utilizando 

tecnologias como DBMS, Data Mart e Datawarehouse (Payne, 2005). 

As empresas carecem crescentemente de fornecer conteúdos ou ferramentas 

úteis para os consumidores (cada vez mais exigentes), obrigando a uma abordagem 

diferente à utilizada no marketing tradicional (Qualman, 2009). 

Um bom exemplo disso é conseguido pela Google que, através da conjugação 

entre dados das pesquisas sobre gripe e o Google Maps, ou seja, através de técnicas de 

georreferenciação, rapidamente mostra ao nível global, as zonas onde a doença está a 

propagar-se (Qualman, 2009). 

De acordo com algumas empresas de análise, incluindo o Meta Group, os CRM 

podem classificar-se em vários tipos: CRM operacional, CRM analítico e CRM 
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colaborativo. Este último envolve a utilização de serviços de colaboração e de 

infraestrutura para tornar a interação entre uma empresa e seus múltiplos canais 

possíveis (interação entre clientes, a empresa e colaboradores) (Payne, 2005). 

III. Metodologia 

Este trabalho segue uma abordagem exploratória e tem como base de 

aprendizagem trabalhos de investigação já realizados, procurando aumentar o 

conhecimento e responder aos objectivos específicos com foco final no SI proposto, 

alvo da questão fundamental da investigação. O método de investigação realizou-se em 

três fases, descritas de seguida. 

3.1.Pesquisa bibliográfica 

A primeira fase permitiu recolher argumentos teóricos sobre a área em estudo, 

abordando sistemas relacionados com GIS, DSS, ES e redes sociais, por forma a avaliar 

a sua aplicação à gestão agroflorestal e identificar um conjunto de factores relevantes 

para a investigação em questão. 

3.2. Recolha de dados 

Foram realizados inquéritos a proprietários, empresas e outras entidades, bem 

como a utilizadores e potenciais utilizadores de sistemas orientados à gestão 

agroflorestal para solidificar a avaliação das necessidades existentes e emergentes. Foi 

ainda aferido se a utilização de outros sistemas associados ao GIS é uma prática 

comum. 
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Utilizaram-se várias técnicas, realizando-se um inquérito e três entrevistas. 

Enquanto o inquérito permitiu uma análise quantitativa, as entrevistas utilizaram a 

metodologia qualitativa. Os guiões das entrevistas e inquéritos encontram-se no Anexo 

C. 

As entrevistas ao produtor da Quinta do Ribeiro e ao IFAP-I.P. foram 

semiestruturadas, de forma a obter uma maior flexibilidade, não só na forma como as 

questões foram colocadas, como também na condução das entrevistas, que se foram 

adaptando em função das respostas obtidas e abertura demonstrada por parte dos 

entrevistados. 

No que respeita aos proprietários, pretendendo-se realizar uma exploração de 

fatos relacionados com a georreferenciação, arrendamento e exploração de terrenos, foi 

enviado um inquérito destinado a indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 

50 anos, que sendo ou não proprietários de terrenos agrícolas ou florestais, têm opiniões 

concebidas e importantes no que concerne ao tema em causa. Os dados da amostra 

obtida foram alvo de análise.  

Os inquéritos foram enviados eletronicamente e a recolha dos dados foi 

realizada entre abril e julho de 2012. Cronologicamente: 

12.04.2012 - Entrevista semiestruturada presencial ao produtor e gerente da 

Quinta do Ribeiro, Dr. Michael Gonçalves; 

15.05.2012 – Entrevista semiestruturada realizada ao organismo público I.P. – 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP-I.P.). Estiveram presentes o 

diretor do Departamento de Sistemas de Informação (DSI), Dr. Fausto Portugal, e o 
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responsável da Unidade de Desenvolvimento de Aplicações e Dados (UDAD), Dr. 

Pedro Fernandes; 

19.05.2012 a 20.07.2012 – Inquérito via Qualtrics.com orientado a proprietários 

individuais; 

31.05.2012 – Em função da impossibilidade de agenda para uma entrevista 

presencial, foi realizada uma entrevista escrita realizada à entidade Associação dos 

Produtores Agrícolas e Florestais da Estremadura (FLOREST). Foi respondido pelo 

Engenheiro florestal e coordenador técnico da entidade, Pedro Viana Miranda. 

O resultado dos dados obtidos relativamente ao tema do banco de terras não foi 

alvo de análise neste trabalho. 

3.3. Análise e interpretação de dados 

Esta atividade foi realizada à medida que os dados iam sendo recolhidos.  

Após a recolha terminada, realizei uma sistematização de todas as análises para 

dar uma sequência lógica à mesma, classificando os resultados em 2 grupos: 

 O GIS e a Georreferenciação 

 Os proprietários agrícolas e florestais 

 Esta atividade terminou no início de setembro de 2012. 
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3.3.1. O GIS e a Georreferenciação 

Desta análise, de carácter qualitativa, constatei o seguinte: 

A Georreferenciação e o GIS são importantes ferramentas para a gestão da terra, 

porque: 

 Permitem e facilitam a delimitação e localização correta das 

propriedades, colmatando o défice de informação;  

 Facilitam o registo e tratamento da informação; 

 Possibilitam realizar cartografia específica analisando vários fatores do 

terreno; 

 Facilitam a divulgação a potenciais interessados em comprar ou arrendar. 

A informação relativa às conclusões resultantes da análise de resultados está 

descrita com maior detalhe no Anexo B. 

3.3.2. Os proprietários agrícolas e florestais 

Da amostra de resultados obtida (128 respondentes), 26% são proprietários 

agrícolas ou florestais. 

Uma vez que esta análise tem uma importância menor para o estudo em questão, 

o detalhe da mesma está descrito no Anexo B. 
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IV. O SI para a gestão de recursos agroflorestais 

4.1. Descrição sumária 

O SI proposto é composto por várias tecnologias aplicado à gestão de recursos 

agroflorestais potenciando o envolvimento e partilha dos utilizadores. O objetivo 

máximo é atingir os objetivos de produção dos proprietários e sociedade, promovendo 

uma utilização adequada dos terrenos, mediante as suas características específicas. 

A framework integrará um DS, sendo a sua KB alimentada por peritos. Por outro 

lado, o GPS é a tecnologia utilizada para a recolha de dados no terreno, sendo ainda 

utilizados outros serviços de terceiros, como IMS.  

Os vários stakeholders (proprietários, empresas, agricultores, associações, etc.) 

poderão aceder ao sistema, cadastrar as suas propriedades, registando os seus extremos 

e características do solo, pesquisar informação do seu interesse, procurar terrenos para 

exploração ou aluguer, promover a utilização das suas propriedades através do estudo 

de caso dos seus terrenos, procurar recomendações e informações e ainda acompanhar a 

evolução das suas propriedades, não apenas no que respeita à sua exploração, mas 

também relativamente aos gastos e ganhos associados. No limite, é um sistema 

Business-to-Business (B2B), mas também Business-to-Consumer (B2C), 

complementado por uma rede social de utilizadores. 

4.1.1. Fontes de Informação 

Recolha de dados espaciais e de caracterização - A informação é uma das 

grandes mais-valias deste sistema. Será necessário proceder à recolha e registo de dados 
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dos terrenos e propriedades (espaciais e de caracterização) para inserção no GIS. Esta 

recolha pode ser feita através do GPS.  

Carregamento de informação pericial - Os peritos são uma valiosa fonte de 

informação que um sistema desta natureza deve contemplar. Permitirão construir uma 

KB baseada num conceito de apresentação de soluções de exploração dos terrenos, 

consolidando duas vertentes de conhecimento, que se distinguem pelas suas 

características intrínsecas e específicas: 

 Experiência, predominantemente integrado por populações mais envelhecidas, 

detentoras de conhecimento adquirido com base na experiência; 

 Ciência, conseguido através do uso da tecnologia e normalmente dominado 

pelas populações mais jovens e com formação académica superior.  

Destes “dois mundos” resultará uma KB abrangente, permitindo criar um DS 

valioso, proporcionando informação relevante de apoio à tomada de decisão, 

procurando atingir o balanço ambiental e os objetivos de produção, tanto dos 

proprietários como da sociedade, promovendo a implementação de um conceito de 

apresentação de soluções para exploração e utilização adequada dos terrenos mediante 

as suas especificidades. 

Utilização de informação de IMS - As bases de dados espaciais contêm dados 

que o GIS pode utilizar, possibilitando-lhe a capacidade de os processar e propor a 

implementação de soluções. 

4.1.2. Interface 

O interface será composto por:  
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Portal Web – Caracteriza-se por disponibilizar um acesso universal e 

descentralizado ao sistema. 

Aplicações para dispositivos móveis - Desenvolvidas especificamente para 

dispositivos móveis baseados em alguns sistemas específicos (iOS e Android). 

É disponibilizada uma rede social, acessível por ambos, direcionada aos 

stakeholders, potenciando o seu envolvimento e partilha de informação. 

4.2. Seleção das arquiteturas Web GIS 

A definição da arquitetura é de elevada relevância na obtenção da máxima 

performance do SI. Na execução das tarefas de análise, o Web GIS é semelhante à 

arquitetura client/server de três camadas. O geoprocessamento é repartido entre as 

tarefas server-side e client-side. Normalmente, o cliente é um Web browser e o servidor 

é composto por um servidor Web, software Web GIS e base de dados (Alesheikh et al. 

apud Helali, 2002). Existem habitualmente 4 arquiteturas possíveis: Thin Client 

(aplicações Server Side, a mais típica), Thick Client (aplicações Client Side), Medium 

Client e Distribuida. 
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4.3. Implementação 

A estratégia de implementação utilizada envolve quatro fases com precedência 

entre si, sendo que cada uma implementa um conjunto de requisitos no sistema. 

 
Figura 5 - Fases de implementação do projeto. 

A tabela seguinte detalha, de uma forma macro, os principais requisitos a 

implementar em cada uma das fases, os quais são detalhados num projeto desenvolvido 

em paralelo ao presente pelo mestrando Rodrigo Costa. 

Tabela III - Serviços a disponibilizar por cada fase de implementação 

Fase Descrição Serviços a disponibilizar 

I 

Plataforma/ 

Georreferenciação 

Desenvolvimento de um portal e uma aplicação 

móvel para o proprietário.  

A principal funcionalidade é a gestão de 

terrenos. 

O Portal e a aplicação móvel permitem gerir a 

seguinte informação: 

 Espacial (georreferenciação); 

 Predial; 

 Agronómica; 

 Financeira (estrutura de gastos e 

ganhos); 

 Propriedade (informação da aquisição 

do terreno, antigos proprietários, etc.). 

Georreferenciação; 

Gestão de terrenos. 

II 

Banco de Terras/ 

Fundo imobiliário 

Alargamento de funcionalidades para permitir e 

facilitar o processo de arrendamento e venda. 

Arrendamento; 

Transações de terrenos: 

compra/venda. 

III 

Apoio à decisão 

Integração de DS para proporcionar sugestões de 

soluções de rentabilização dos terrenos. 

Suporte à decisão.  

IV 

Exploração 

Disponibilização de funcionalidades avançadas 

de gestão da exploração. 

Venda: B2C, B2B; 

Bolsa de Serviços. 

 

Uma vez que não se prevê alteração dos SGDBs ao longo das fases de 

implementação, toda a informação registada em cada uma delas é garantida para a 

seguinte. 

Fase IV 

Exploração 

Fase III  

Apoio à decisão 

Fase II  

Banco de Terras 

Fase I 

Plataforma/Georreferenciação 



Rui Simões, MGSI, Sistema de Informação orientado à gestão agroflorestal: Tecnologias envolvidas 

 

22 

 

4.3.1. Fase I – Plataforma/Georreferenciação 

Nesta fase implementa-se a plataforma de georrefenciação e os interfaces de 

utilizador em duas vertentes distintas: 

 Portal Web, onde através de uma subscrição, o stakeholder pode criar 

uma conta para registar e manter a informação das suas propriedades, 

registando os seus dados geográficos, e caracterizando-as 

(recenseamento, gestão, informação da composição dos solos, práticas 

locais, e outros aspetos socioeconómicos); 

 Aplicações móveis (iOS e Android) para georreferenciação autónoma 

disponibilizadas nos mercados de aplicações Google Play e App Store. 

Os vários stakeholders acedem ao sistema através de um dos interfaces 

disponíveis. Se utilizarem o Portal Web, terão a possibilidade de gerir todas as 

propriedades que entenderem sem qualquer limite. Por outro lado, se utilizarem uma das 

aplicações, apenas terão acesso ao registo de um nº limitado de propriedades. 

4.3.1.1. Tecnologias adotadas 

A tabela seguinte apresenta as tecnologias adotadas: 

Tabela IV – Tecnologias adotadas para a Fase I 

Sistema Descrição 

Sistema Central  1 GIS Server que garante as funcionalidades de recolha, arquivo, integração, 

atualização e representação dos dados (mapas, gráficos, desenhos e tabelas); 

 1 RDBMS para registo das características das propriedades (PostgreeSQL, 

Ingress ou MySQL); 

 1 SDBMS (extensão espacial) para registo dos dados espaciais das propriedades 

(PostGIS para DB PostgreeSQL, Ingress geospatial para DB Ingress, MySQL 

spatial para DB MySQL ou Jaspa para DB PostgreeSQL). 

Mobile GPS Podem ser utilizados para recolha dos dados geográficos para integração direta no 

GIS ou inserção manual. 

IMS Disponibilização de mapas para registo e representação gráfica das propriedades 

(ArcView IMS (ESRI), MapObjects IMS (ESRI), ArcIMS (ESRI), SICAD(IMS), 

MapXtreme NT (MapInfo), MapXtreme Jav (MapInfo), MapGuide (Autodesk), 

GeoMedia Web Map (Intergraph) ou GeoMedia Web Enterprise (Intergraph)). 

Interface 2 Interfaces que possibilitarão aos vários stakeholders aceder ao sistema central. 

Por um lado existe um Portal Web. Por outro, são desenvolvidas aplicações para 2 

ambientes distintos: iOS e Android. 



Rui Simões, MGSI, Sistema de Informação orientado à gestão agroflorestal: Tecnologias envolvidas 

 

23 

 

4.3.1.2. Arquiteturas Web GIS adotadas 

São adotadas duas arquiteturas distintas em função de cada um dos interfaces.  

A arquitetura adotada para as aplicações iOS e Android é a Thin Client 

(representado na figura 6) porque os clientes apenas têm interfaces de utilizador para 

comunicar com o servidor e exibir os resultados, sendo todo o processamento realizado 

neste. Nesta fase de implementação, os requisitos funcionais são pequenos o que 

permite optar por um cliente mais “leve” e com menor processamento de dados. 

 

Figura 6 – Arquitetura Thin Client adotada para as aplicações iOS e Android. 

Fonte: (Alesheikh et al., 2002), p. 4. 

Já no que respeita ao Portal Web, a arquitetura a implementar é a Thick Client 

(representado na figura 7), uma vez que é muito importante o máximo de 

compatibilidade possível com os vários Web browsers existentes no mercado. É 

necessário o recurso a alguns plug-ins a trabalhar em conjunto com o Web browser. 

 
Figura 7 – Arquitetura Thick Client adotada para o Portal Web. 

Fonte: (Alesheikh et al., 2002), p. 5. 

O Web browser interpreta documentos HTML e imagens raster embutidas nos 

formatos padrão. Para interpretar outros formatos de dados (dados de vetor, vídeos ou 

ficheiros de música), as funcionalidades do Web browser são estendidas por programas 

 In the Internet Map Servers product suite contains: IMS as out-of the-box but customizable and expandable tool or IMS as 

development environment. When deciding for IMS, one should pay attention to the offered data interface to use existing 

geodata without problems. 

 

3 Web GIS Architectures 

In performing the GIS analysis tasks, Web GIS is similar to the client/server typical three-tier architecture. The geo-

processing is breaking down into server-side and client-side tasks. A client typically is a Web browser. The server-side 

consists of a Web Server, Web GIS software and Database (Figure 2) (Helali, 2001).  

 

 

 

 

 

 

Figure 2: How a typical Web GIS model works 

This model of network widely exists within enterprises, in which some computers act as servers and others act as clients. 

Sever simply have the proprietary GIS running, and add a client interface at the client side and a middleware at the server 

side to communicate between the client and the proprietary GIS software.  

Recent development in object oriented programming make it possible to produce software components, and send them to 

the client before running it in the client machine, such as Java classes, ActiveX components and plug-ins. This comes out to 

the thick client GIS. The thick-client architecture let the client machine do the most processing works locally. Both thin and 

thick-client systems have some advantages and drawbacks, but they are not the best solution in terms of taking advantage of 

network resources. 

3.1 Thin Client Architecture (Server Side Applications) 

The thin client architecture is used in typical architecture. In a thin-client system, the clients only have user interfaces to 

communicate with the server and display the results. All the processing is done on the server actually as shown in Figure 2. 

The server computers usually have more power than the client, and manage the centralized resources. Besides, the main 

functionality is on the Server side in thin architecture there is also the possibility for utility programs at the server side to be 

linked to the server software.  Figure 3 shows schematic communication between Web browser, Web Server and GIS 

server. On the Web Server side, there are some possibilities to realize the GIS connection to the World Wide Web; CGI, 

Web Server Application Programming Interface (API), Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) and Java-

Servlet. The descriptions of the five possibilities mentioned above are in Helali, (2001).  

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Server Side Applications 

The user on the client side does not need any knowledge about the linkage of the IMS at the server side, but the system 

administrator or application developers should be familiar with these techniques. This Architecture used in ESRI ArcView 

IMS, MapObjects IMS and MapInfo MapXtreme systems.  

Major advantages of this model driven form Data Base centralization and are:  

· Central control 

· Easy for data eminence/updating 

· Keep the latest version 

Web Server WWW Browser IMS 
Internet 

CGI 

WebServer API 

Serverlets 

ASP, JSP 

          WWW 

Middle Ware

Spatial Request

HTML, Image, Map, ... 

Client  

Web 
Browser Web

Server

GIS 
Database

GIS
Software

Server  

Map 
Server

· Generally cheaper  

· Integration possibilities 

· Regarding some cartographic aspects such as font  

And disadvantage are: 

o Not responsive to local needs: users have different invokes 

o No local accountability: accountability need application in client side 

o Large data volume (size of the database) 

o Response time slow: users use a browser and it take long time to download new HTML frame 

o Less interactive: in client side there is limited application and browsers abilities 

o Vector data does not appear in client side: browsers without additional plug-in can not read vector files 

3.2 Thick Client Architecture (Client Side Applications) 

In general, a Web browser can handle HTML documents, and embedded raster images in the standard formats. To deal with 

other data formats like vector data, video clips or music files, the browser's functionality has to be extended. Using exactly 

the same client sever communication in Thin Client architecture, vector files format could not be used. To overcome this 

problem most browser applications offer a mechanism that allows third tier programs to work together with the browser as 

a Plug-in.     

The user interface functionality has progressed from simple document fetching to more interactive applications. This 

progress is as follows: HTML, CGI, using HTML forms and CGI, Java script to increase user interface capabilities, Java 

applets to provide client-side functionality. Currently user interface capabilities combined with remote invocations (Figure 

4) (Byong-Lyol, 1998). 

 

 

 

 

Figure 4: Client Side Applications 

Major advantages of this model are: 

· Document/graphics standards are not required  

· Vector data can be used  

· Image quality not restricted to GIF and JPEG 

· Modern interface is possible; it is not restricted to single-click Operations 

And disadvantages to Client Side GIS 

o Nonconformance cans limits 

o User base 

o Users require to obtain additional software  

o Platform/browser are incompatible 

 

 

3.3 Medium Client Architecture 

For avoiding vector data in client side and reducing problems of previous architectures, Medium Client is suggested. With 

using extensions in both client and server side, clients may have more functionally than Thin client architecture. In Figure 5 

these four components in interactive map are pictured as services, each with interfaces, which can be invoked by clients of 

that service.   

 

Web Server IMS

CGI 

Web Server API 

Serverlets 

ASP, JSP 

Internet 

 
WWW 

Browser 

Plug-in 

JavaScript 

Java Applet 

ActiveX 
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de terceira camada (plug-in) que trabalham em conjunto com o Web browser (Alesheikh 

et al., 2002). 

4.3.1.3. SI proposto 

A construção do SI está definida na figura seguinte. 

Possíveis IMS
ArcView IMS (ESRI), 
MapObjects IMS (ESRI), 
ArcIMS (ESRI), 
SICAD (IMS), 
MapXtreme NT (MapInfo), 
MapXtreme Jav (MapInfo), 
MapGuide (Autodesk), 
GeoMedia Web Map (Intergraph) ou 
GeoMedia Web Enterprise (Intergraph)

Mobile GIS
(GPS)

Web GIS Server

Regista dados e 
envia para GIS

IMS

Obtenção de 
Mapas Espaciais

Interação com o Sistema
para manutenção dos dados

das propriedades

SI Central (GIS + SGDBs)

Proprietários

Empresas

Associações

Outros
Utilizadores

Stakeholders

Interação com o SI para 
georreferenciar as 

propriedades e suas 
características

Agricultores

RDBMS SDBMS
(extensão espacial)

Pedidos e respostas
de dados relacionados

com os terrenos

Portal Web iOS / Android App

Pedidos e respostas
de dados espaciais

Interface

Funções do Web GIS Server
 Recolha de dados;
 Arquivo de dados;
 Integração de dados;
 Atualização de dados; 
 Representação dos dados (mapas, gráficos, 

desenhos e tabelas);

Possíveis RDBMS:

PostgreeSQL, 

Ingres ou MySQL

Possíveis SDBMS

PostGIS para DB PostgreeSQL,

Ingres geospatial para DB Ingres, 

MySQL spatial para DB MySQL 

ou Jaspa para DB PostgreeSQL

 
Figura 8 – Framework tecnológica do SI proposta para as Fases I e II. 
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4.3.2. Fase II – Banco de Terras/Fundo Imobiliário 

Nesta fase implementa-se o arrendamento/fundo imobiliário, ou seja, a gestão do 

arrendamento e transações (compra e venda) das propriedades.  

Os vários stakeholders acedem ao sistema através de um dos interfaces 

disponíveis, onde poderão indicar vontade de arrendamento ou venda da propriedade, 

colocando-a assim no banco de terras. 

Quando uma parcela é colocada para arrendamento ou venda, é publicada no 

portal no estado de disponível para o fim pretendido, onde os stakeholders 

(essencialmente os produtores) podem demonstrar o seu interesse em realizar um 

arrendamento ou transação. 

A informação do processo de arrendamento (período, condições e valor) fica 

registada no sistema e as parcelas arrendadas ficam disponíveis para consulta do 

arrendatário. 

4.3.2.1. Tecnologias adoptadas 

Não há nenhuma tecnologia adicional a integrar ou retirar nesta fase. Existe 

apenas necessidade de realizar o desenvolvimento aplicacional por forma a 

corresponder aos requisitos definidos. Este desenvolvimento reflete-se essencialmente 

em duas vertentes: na base de dados relacional, para capacitá-la a registar as 

informações adicionais, e nos interfaces, para disponibilizar as funcionalidades 

adicionais do sistema. 
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4.3.2.2. Arquiteturas Web GIS adotadas 

As arquiteturas adotadas para a Fase I mantêm-se sem necessidade de proceder a 

qualquer modificação, uma vez que os requisitos funcionais não exigem processamento 

gráfico adicional. 

4.3.2.3. SI proposto 

O SI proposto para a Fase I, apresentado na figura 8, corresponde na totalidade 

aos requisitos definidos para esta fase.  

4.3.3. Fase III – Apoio à Decisão 

Com o sistema de apoio à decisão, os vários stakeholders acedem ao sistema 

através de um dos interfaces disponíveis, podendo solicitar uma avaliação das suas 

propriedades e obter uma recomendação do fim a dar-lhes.  

Para que esta recomendação seja possível, são levados em consideração vários 

factores, potenciando recomendações distintas. Condições climatéricas, agronómicas, de 

mercado, etc, recomendam um determinado tipo de produção/cultura. Rentabilidade dos 

terrenos, critérios sociais e ambientais entre outros, recomendam um valor potencial 

para arrendamento ou venda da propriedade. 

4.3.3.1. Tecnologias adotadas 

A tabela seguinte apresenta as alterações tecnológicas face à fase anterior. Estas 

refletem-se apenas na inclusão de uma KB no sistema central. Destacam-se as 

funcionalidades de análise de dados, modelação e simulação adicionadas ao GIS Server, 

bem como a inclusão de uma KB para registo dos dados dos peritos. 
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Tabela V – Alterações tecnológicas face à Fase II 

Sistema Descrição 

Sistema Central  1 KB para registo da informação oriunda dos peritos, a qual permitirá suportar 

as recomendações que o sistema realizará. 

4.3.3.2. Arquiteturas Web GIS adotadas 

As arquiteturas adotadas para a Fase I mantêm-se sem necessidade de proceder a 

qualquer modificação, uma vez que os requisitos funcionais não exigem processamento 

gráfico adicional. 

4.3.3.3. SI proposto 

A construção do SI está definida na figura seguinte. 

Possíveis IMS
ArcView IMS (ESRI), 
MapObjects IMS (ESRI), 
ArcIMS (ESRI), 
SICAD (IMS), 
MapXtreme NT (MapInfo), 
MapXtreme Jav (MapInfo), 
MapGuide (Autodesk), 
GeoMedia Web Map (Intergraph) ou 
GeoMedia Web Enterprise (Intergraph)

Mobile GIS
(GPS)

Web GIS Server

Regista dados e 
envia para GIS

IMS

Obtenção de 
Mapas Espaciais

Interação com o Sistema
para manutenção dos dados

das propriedades

SI Central (GIS + SGDBs + KB)

Proprietários

Empresas

Associações

Outros
Utilizadores

Stakeholders

Interação com o SI para 
georreferenciar as 

propriedades e suas 
características

Agricultores

RDBMS SDBMS
(extensão espacial)

Pedidos e respostas
de dados relacionados

com os terrenos

Portal Web iOS / Android App

Pedidos e respostas
de dados espaciais

Interface

Funções do Web GIS Server
 Recolha de dados;
 Arquivo de dados;
 Integração de dados;
 Atualização de dados; 
 Representação dos dados (mapas, gráficos, 

desenhos e tabelas);
 Análise de dados (espacial, temporal e 

estatístico);
 Modelação e simulação.

Possíveis RDBMS:

PostgreeSQL, 

Ingres ou MySQL
Possíveis SDBMS

PostGIS para DB PostgreeSQL,

Ingres geospatial para DB Ingres, 

MySQL spatial para DB MySQL 

ou Jaspa para DB PostgreeSQL

Agricultores
experimentados

Peritos com formação
e apoiados na

ciência

Fornecem dados periciais

Peritos

KB

Devolve resultados para 
Processamento, análise e

apoio à tomada de decisão

Solicita dados à BD
Para apoio à tomada

De decisão

DB de conhecimento 

conseguida através dos 

dados recolhidos dos 

Peritos

 
Figura 9 – Framework tecnológica do SI proposta para a Fase III. 
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4.3.4. Fase IV – Exploração 

A quarta e última fase de implementação assenta num módulo de exploração que 

complementa as funcionalidades das fases anteriores com a capacidade de fornecer 

informação de suporte à decisão para exploração das propriedades. Na fase anterior, o 

objetivo foi fornecer informação de suporte à decisão para avaliação das propriedades e 

obter uma recomendação do fim a dar-lhes, bem como do valor potencial de venda. 

Pretende-se agora complementar esta informação com sugestões de exploração, dotando 

o sistema da capacidade de identificar particularidades e avaliar as potencialidades dos 

terrenos, identificando, por exemplo, as plantações adequadas para exploração. 

É possível registar as culturas produzidas por cada temporada no que respeita à 

espécie, datas de sementeira e colheita, suas quantidades, gastos e ganhos. 

Permite informar as disponibilidades de produtos para comercialização, 

nomeadamente a quantidade e data prevista de disponibilização, potenciando transações 

B2B e B2C (mediante o tipo de stakeholders envolvidos). 

Mas as transações não se ficam pelos produtos porque os stakeholders que 

realizem prestações de serviços podem registá-las no sistema, possibilitando-lhes 

funcionalidades de gestão das suas agendas. 

O sistema disponibiliza ainda o alargamento da oferta às redes sociais. 

4.3.4.1. Tecnologias adotadas 

Nesta fase é necessário alterar a base de dados de forma a capacitá-la do registo 

dos dados necessários às novas funcionalidades disponibilizadas. 
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No que respeita às tecnologias, é apenas necessário dotar o sistema da 

possibilidade de envio direto para as redes sociais de informação relativa à oferta de 

comercialização de produtos e prestação de serviços, implicando um desenvolvimento à 

medida para a sua integração. 

4.3.4.2. Arquitetura Web GIS adotada 

As arquiteturas adotadas para a Fase I mantêm-se sem necessidade de proceder a 

qualquer modificação, uma vez que os requisitos funcionais não exigem processamento 

gráfico adicional. 
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4.3.4.3. SI proposto 

A construção do SI está definida na figura seguinte. 

Redes Sociais

Possíveis IMS
ArcView IMS (ESRI), 
MapObjects IMS (ESRI), 
ArcIMS (ESRI), 
SICAD (IMS), 
MapXtreme NT (MapInfo), 
MapXtreme Jav (MapInfo), 
MapGuide (Autodesk), 
GeoMedia Web Map (Intergraph) ou 
GeoMedia Web Enterprise (Intergraph)

\

Mobile GIS
(GPS)

Web GIS Server

Regista dados e 
envia para GIS

IMS

Obtenção de 
Mapas Espaciais

Interação com o Sistema
para manutenção dos dados

das propriedades

SI Central (GIS + SGDBs + KB)

Proprietários

Empresas

Associações

Outros
Utilizadores

Stakeholders

Interação com o SI para 
georreferenciar as 

propriedades e suas 
características

Agricultores

RDBMS SDBMS
(extensão espacial)

Pedidos e respostas
de dados relacionados

com os terrenos

Portal Web iOS / Android App

Pedidos e respostas
de dados espaciais

Interface

Funções do Web GIS Server
 Recolha de dados;
 Arquivo de dados;
 Integração de dados;
 Atualização de dados; 
 Representação dos dados (mapas, gráficos, 

desenhos e tabelas);
 Análise de dados (espacial, temporal e 

estatístico);
 Modelação e simulação.

Possíveis RDBMS:

PostgreeSQL, 

Ingres ou MySQL
Possíveis SDBMS

PostGIS para DB PostgreeSQL,

Ingres geospatial para DB Ingres, 

MySQL spatial para DB MySQL 

ou Jaspa para DB PostgreeSQL

Agricultores
experimentados

Peritos com formação
e apoiados na

ciência

Fornecem dados periciais

Peritos

KB

Devolve resultados para 
Processamento, análise e

apoio à tomada de decisão

Solicita dados à BD
Para apoio à tomada

De decisão

DB de conhecimento 

conseguida através dos 

dados recolhidos dos 

Peritos

 
Figura 10 – Framework tecnológica do SI proposta para a Fase IV. 
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V. Conclusão 

O panorama agroflorestal carece de novas sinergias e processos. No âmbito 

deste trabalho de projeto alcançaram-se resultados demonstrativos da relevância da 

utilização de tecnologia na gestão agroflorestal. Um SI desta natureza é importante para 

a sociedade, mas especialmente para os intervenientes mais diretos.  

Ficou demonstrado que ponderar a integração de várias tecnologias é benéfico e 

importante na construção de um SI. 

Embora o GIS contemple um conjunto de funcionalidades orientadas à LSE, 

verificou-se que estas não são suficientes para as necessidades da gestão agroflorestal. 

A integração de DS complementam as suas capacidades no sentido de suporte à decisão, 

algo de elevado relevo na gestão agroflorestal. 

Considerou-se ainda a mais-valia que as redes sociais podem trazer para os 

vários stakeholders do sistema. Embora com uma relevância mais pequena e periférica, 

as redes sociais têm a capacidade de potenciar a divulgação de produtos e serviços num 

âmbito fora do sistema, alargado a todos os indivíduos e organizações, mesmo que não 

se encontrem registados no sistema.  

O sistema proposto, objetivo deste trabalho de projeto, produz vários benefícios 

quando aplicado à realidade da gestão agroflorestal, sendo: 

 A aplicação da tecnologia na agricultura e floresta ajuda a criar um sistema 

sustentável de utilização da terra, não só reduzindo a vegetação natural, 

desertificação e litoralização, como também rentabilizando os terrenos, 

produzindo benefícios tanto para o proprietário, como para o agricultor que 

proceda à sua exploração; 
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 Apoiar os agricultores nas suas tomadas de decisão, dinamizando a agricultura; 

 Potencia a existência de microeconomias locais sustentadas, compostas pela 

produção, comercialização e consumo de alimentos de primeira necessidade. 

Este trabalho culminou no sucesso da investigação, análise e concepção 

desenvolvidas, propondo um SI integrando várias tecnologias, indo ao encontro do 

objetivo deste projeto e respondendo à questão fundamental da investigação. 

5.1. Limitações do estudo e investigações futuras 

Existiram algumas limitações importantes que, de alguma forma, podem ter 

condicionado o resultado deste projeto. A primeira foi o acesso à informação, não 

conseguido na totalidade, pois envolveu várias entidades e nem todas disponibilizaram 

os dados pretendidos para este estudo. A segunda está relacionada com o resultado dos 

inquéritos, que poderá não ser ilustrativo da realidade pretendida, uma vez que a 

amostra obtida é reduzida, e tratando-se de uma amostra os resultados não são 

extrapoláveis para a população. A terceira verifica-se ao nível da documentação, à qual 

nem sempre foi fácil aceder, em virtude dos elevados custos associados. 

No que respeita às delimitações, as quais remeto para investigação em trabalhos 

futuros, devo referir que as variáveis para análise dos dados não foram alvo de estudo, a 

forma de recolha da informação oriunda dos peritos não foi analisada e o meio 

envolvente ao sistema, ou seja, os seus stakeholders, bem como os processos a 

implementar no que respeita ao relacionamento entre estes e o sistema também não 

foram objecto de qualquer análise. A construção do modelo de dados e a seleção de 

cada uma das aplicações e sistemas, bem como a forma como se devem integrar, 

ficaram igualmente fora do âmbito deste trabalho. 
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Anexos 

Anexo A – Ferramentas no âmbito da Ecologia do 

Ambiente 

 

GIS Móvel - útil ferramenta de recolha de dados 

Segundo Fazal (2008) o  GIS Móvel, habitualmente conhecido por Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), é composto por uma rede de satélites, estações de 

monitorização e recetores, utilizados para a captura de dados. Atingem precisões 

inferiores a 10 metros, determinando a latitude e longitude de qualquer ponto 

da superfície da terra com elevada precisão e detetam erros introduzidos em mapas 

através da projeção de valores aproximados. O seu funcionamento implica a captação de 

três ou mais satélites à vista desobstruída. Fazal (2008) afirma ainda que as camadas 

GIS podem, rápida e eficientemente, ser sobrepostas para análise comparativa. A 

ligação do GIS ao GPS permite que muitos recetores de GPS possam gravar os dados 

diretamente em formatos GIS, ou incluir imagens de satélite e fotografias (Fazal, 2008). 

Existem 5 arquiteturas disponibilizadas pelos GIS Móveis: independente, 

cliente-servidor, distribuída cliente-servidor, de serviços e ponto a ponto (Poorazizi et 

al., 2008). 

Tal como os GIS, os GIS Móveis também são constituídos por vários 

componentes: hardware, software e rede Wireless (Poorazizi et al., 2008). 
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GIS de Trabalho 

Representado tipicamente por um computador com software GIS, as suas 

funções são visualização, edição e análise de dados (Steiniger & Hay, 2009). 

Livrarias de Software/Extensões GIS 

Permitem que as funcionalidades básicas de um GIS sejam incluídas noutro, tais 

como métodos para mostrar dados geográficos em projeções cartográficas diferentes, 

leitura e escrita de formatos de dados geográficos específicos ou, funcionalidades para 

cálculos geométricos e matemáticos (Steiniger & Hay, 2009). 

Software de Sensoriamento Remoto 

Permite o processamento raster e funções analíticas para correção de imagens, 

classificação, extração de objetos geográficos e vectorização (Steiniger & Hay, 2009). 

SDBMS – o valor acrescentado face ao RDBMS 

Um Sistema de Gestão de Bases de Dados (DBMS) é um repositório de dados 

contendo um interface de utilizador, que prevê a manipulação e administração de uma 

base de dados, sendo o Sistema de Gestão de Bases de Dados Relacionais (RDBMS) o 

mais comum (Fazal, 2008). Alguns exemplos são: Sybase, Oracle, DB2, Access, e 

dBase (Fazal, 2008). 

No entanto, o GIS regista os dados espaciais relacionados que incluem a 

localização, forma, tamanho e orientação, ou seja, utiliza SDBMS em vez de RDBMS 

(Fazal, 2008). 

Fazal (2008) afirma existirem diferenças fundamentais entre os dados espaciais e 

não espaciais, colocando-os em diferentes campos, com implicações de longo alcance 
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para a conceção, processamento, e armazenamento, justificando uma conceção de 

modelos de dados em separado: 

 Os dados espaciais são geralmente multidimensionais e auto correlacionados; 

 Os dados não espaciais são geralmente unidimensionais e independentes. 

De acordo com Ramsey (2007) apresento na tabela seguinte o resumo de um 

conjunto de extensões espaciais que, aplicadas a determinados RDBMS, estendem as 

suas funcionalidades indo ao encontro das necessidades do GIS. 

Tabela VI – Exemplos de extensões espaciais 

Extensão espacial RDBMS Linguagem Arquitetura Ano lançamento 

PostGIS PostgreeSQL C Integrada 2001 

Ingres geospatial Ingres C Integrada 2010 

MySQL spatial MySQL C Integrada 2004 

Jaspa PostgreeSQL Java Integrada 2010 

Fonte: (Ramsey, 2007). 

Cliente WebGIS 

Software que permite aos utilizadores do sistema aceder ao GIS. Utiliza a 

Internet como meio de comunicação primário e baseia-se num modelo de 

processamento Cliente/Servidor (Peng, 1998). 

Servidor GIS 

Possibilita essencialmente as mesmas funcionalidades do GIS de Trabalho, mas 

permite que os utilizadores acedam através de redes (intranet ou internet) (Burghardt et 

al. apud Steiniger & Hay, 2009). Habitualmente é utilizado um cliente thick ou thin para 

disponibilizar dados e aceder a ferramentas de análise do Servidor GIS (Steiniger & 

Hay, 2009). 
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Servidor GIS de Mapas Web 

Os Servidores de Mapas pela Internet (IMS) permitem que as principais bases de 

dados do GIS tornem os seus dados espaciais acessíveis aos utilizadores finais através 

de um Web browser (Alesheikh et al., 2002). 

De acordo com Alesheikh et al. (2002) para um IMS funcionar, são necessários dois 

componentes: 

 Motor de processamento de dados geoespaciais executado do lado do servidor 

como um serviço, Servlet ou aplicação Common Gateway Interface (CGI), que 

processa os dados espaciais não tratados no mapa; 

 Servidor padrão Web que gere os pedidos e responde ao Web browser (ou 

aplicação) do cliente com os dados dos mapas. 

Leukert & Reinhardt (2000) consideram que os nove IMS comerciais mais 

comuns são os seguintes: ArcView IMS (ESRI), MapObjects IMS (ESRI), ArcIMS 

(ESRI), SICAD Internet Suite Millennium Ed. IMS (SICAD Geomatics), MapXtreme 

NT (MapInfo), MapXtreme Jav (MapInfo), MapGuide (Autodesk), GeoMedia Web 

Map (Intergraph) e GeoMedia Web Enterprise (Intergraph). 

Ferramentas de exploração e análise de dados 

Disponibilizam funções para explorar, descrever e visualizar dados espaciais e 

temporais. Cada software oferece vários métodos de visualização que podem ser usados 

para gerar diferentes perspetivas de dados, regular padrões e procurar “eventos” pouco 

comuns (i.e. outliers) em grandes bases de dados (Steiniger & Hay, 2009). 
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Anexo B – Análise e interpretação de dados 

O GIS e a Georreferenciação 

No IFAP-I.P., o diretor do Departamento de Sistemas de Informação (DSI) e o 

responsável da Unidade de Desenvolvimento de Aplicações e Dados (UDAD), 

demonstrando uma grande abertura, concederam uma entrevista onde deram a conhecer 

o sistema que utilizam para realizar a gestão dos financiamentos europeus à agricultura, 

floresta e pesca, conhecido por parcelário. Este sistema denomina-se Sistema de 

Identificação de Parcelas (iSIP).  

De uma forma genérica, o iSIF funciona da seguinte forma: para dar início ao 

processo de candidatura de apoio financeiro, o produtor terá que se deslocar a uma das 

várias salas de parcelário disponíveis de forma a identificar as propriedades no mapa, 

bem como a cultura em causa. De salientar que o iSIP não leva em consideração a 

informação predial, mas caso se trate de um arrendamento, obriga à apresentação do 

contrato. De forma a confirmar os dados fornecidos e a garantir a correta atribuição dos 

apoios financeiros aos beneficiários, existem procedimentos de controlo, desenvolvidos 

no terreno por brigadas criadas para o efeito. Estas recolhem os dados e, juntamente 

com a informação gráfica submetem (em diferido por questões de comodidade e 

disponibilidade) os dados para os serviços centrais do IFAP-I.P.  

Embora o iSIP seja uma aplicação Web, apenas está disponível nas salas de 

parcelário, sendo operado por técnicos formados e reconhecidos pelo ministério e não é 

disponibilizado aos beneficiários. A estes, no momento da inserção/atualização no 

sistema, é entregue documentação identificativa das parcelas, contendo as imagens e 

toda a informação considerada importante por parte do IFAP-I.P. 
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Embora o sistema disponha de APIs para integração de dados com outros 

sistemas do ministério, em virtude da criticidade da gestão de fundos públicos e 

qualidade de dados, o IFAP-I.P. não coloca a hipótese de o integrar com outros 

sistemas. Não obstante, não veta a possibilidade de integração, apenas para saída de 

dados do mesmo, o que já acontece atualmente com associações de produtores e 

agricultores que desenvolvem funções de aconselhamento à produção, possuindo 

mecanismos de acesso à informação do iSIP. 

O sistema GIS, afirmam os entrevistados, torna-se de elevada importância para 

atingir os objetivos definidos pela entidade. 

De acordo a Associação Florestal, a maioria dos agricultores não tem as suas 

propriedades cadastradas em sistemas GIS, porque pertencem a uma classe etária mais 

elevada e têm um nível de escolaridade reduzido. No entanto, uma minoria já utiliza o 

Google Earth para a georreferenciação das suas propriedades.  

Por questões relacionadas com o acesso a subsídios, uma quantidade 

significativa de agricultores tem algumas propriedades no iSIP do IFAP-I.P. Um 

número mais reduzido tem as suas propriedades cadastradas fora do iSIP (através das 

Organizações de Produtores Agrícolas e/ou Florestais), já que estas utilizam sistemas 

GIS para a elaboração e acompanhamento de projetos financiados. 

O GIS e a georreferenciação são considerados ferramentas importantes para a 

gestão da terra, afirma a Associação Florestal. Permitem, de uma forma facilitada, 

registar e tratar a informação. Embora a georreferenciação possa parecer pouco 

relevante, possibilita delimitar e localizar corretamente as propriedades, colmatando o 
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défice de informação existente no que respeita aos limites efetivos dos terrenos. Já o 

GIS, utilizando os dados recolhidos, permite realizar o tratamento e análise dos dados.  

Conhecendo apenas o GIS da ESRI, o Engº florestal e coordenador técnico da 

FLOREST diz que este tem muitas funcionalidades adequadas às necessidades de 

gestão da terra. Afirma que as funcionalidades de relevo são a elaboração de cartografia 

específica analisando vários fatores do terreno (ocupação do solo, declive, exposição, 

etc.) e análise 3D. Considera ainda que os utilizadores de GIS open-source revelam falta 

de formação, consequência da pouca oferta existente deste tipo de sistemas. 

O produtor agrícola e gerente da Quinta do Ribeiro explora 12 hectares de 

terrenos, alguns deles registados no iSIP do IFAP-I.P. com o objetivo de candidatura a 

subsídios. Os restantes não estão registados porque não tem um contrato de 

arrendamento formal, embora os utilize com a devida autorização dos proprietários, já 

que estes têm receio de perder direitos sobre os terrenos. Naturalmente que este receio 

não faz sentido pois o contrato assegura todos os direitos de propriedade, mas esta 

realidade impede o produtor de os declarar e usufruir de apoios. 

Considera a georreferenciação muito útil demonstrando a vontade de possuir um 

sistema autónomo. De forma a exemplificar a sua utilidade, referiu a elevada 

fragmentação das parcelas de alguns terrenos herdados que possui em locais remotos, 

totalizando aproximadamente 2 hectares divididos em 17 parcelas. A georreferenciação 

facilitaria o seu cadastro e localização, simplificando a divulgação a potenciais 

interessados em comprar ou arrendar. 

Um serviço desta natureza permite que as pessoas possam identificar os seus 

terrenos e da sua família. Apesar do registo predial, às vezes não há conhecimento da 
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localização exata, pois existem marcos naturais ou artificiais, que muitas vezes 

desaparecem por razões naturais, tais como incêndios ou ação humana (abertura de 

estradas ou aceiros). 

Os proprietários agrícolas e florestais 

As propriedades dos respondentes possuem a seguinte distribuição por distrito: 

 

Figura 11 - Distribuição de propriedades por distrito. 

Quanto à georreferenciação da propriedade: 

 53% dos inquiridos já teve em algum momento, necessidade de saber a 

localização geográfica de um terreno agrícola ou florestal; 

 82% dos inquiridos não tem os seus terrenos georreferenciados; 

 77% dos indivíduos considera o serviço de georreferenciação de elevado 

interesse. 

Para avaliar a autonomia dos proprietários no processo de georreferenciação, 

recorreu-se à escala de Likert de 5 níveis (discordo totalmente, discordo, indiferente, 

concordo e concordo plenamente).  
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Esta avaliação realizou-se disponibilizando duas possibilidades de 

georreferenciação distintas apresentadas na tabela seguinte: 

Tabela VII - Avaliação da autonomia dos proprietários no processo de georreferenciação 

Questão Valor 

Mín. 

Valor 

Máx. 

Média Variância Desvio 

Padrão 

Georreferenciação através do smartphone ou tablet, 

utilizando uma aplicação específica para o efeito 

1 5 4,09 0,62 0,79 

Ter acesso a um sítio na internet onde fosse 

possível gerir as suas propriedades 

1 5 4,35 0,66 0,81 

De acordo com o resultado, conclui-se: 

 Ambas as ferramentas têm grande interesse; 

 30% afirmam não possuir custos associados à manutenção/limpeza de 

terrenos agrícolas ou florestais;  

 82% dos inquiridos revelou abertura para arrendar os seus terrenos para 

exploração agrícola ou florestal. 
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Anexo C - Guião de inquéritos e entrevistas 

Associações de produtores agrícolas e florestais 

Bancos de terras públicas/fundo imobiliário 

1. Relativamente à constituição de bancos de terras públicas/fundo imobiliário, 

quais as grandes barreiras à sua implementação (por exemplo: legislação, 

inexistência de sistemas de informação, etc)? 

2. Como entende o acesso à terra em Portugal, para agricultores estabelecidos 

(expansão da área de cultivo) ou mesmo para novos (acesso à terra)? 

Georreferenciação / Sistemas de Informação Geográfica (GIS) 

3. De uma forma geral, os agricultores têm acesso a ferramentas de 

georreferenciação?  

4. Têm os terrenos que exploram cadastrados em sistemas GIS, para além do 

parcelário do IFAP-I.P.? 

5. Entende o que os sistemas GIS, ou mesmo a georreferenciação, podem 

contribuir significativamente para a gestão da terra e de recursos naturais? A 

sua associação utiliza algum sistema GIS? Se sim, pode indicar qual? 

6. Dos vários sistemas GIS que conhece, qual considera mais adequado para 

este fim? Justifique brevemente evidenciando as principais funcionalidades 

levadas em consideração na escolha. 

7. Se tivesse que escolher uma livraria para incluir no software GIS, tendo 

como objectivo o fornecimento de métodos que permitissem mostrar 

informação geográfica em diferentes projeções cartográficas, leitura e escrita 

em formatos geográficos específicos e cálculo, qual escolheria? Justifique 

brevemente. 
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Produtores agrícolas 

Bancos de terras públicas/fundo imobiliário 

1. Como entende a questão do minifúndio? É um fator limitador/constrangedor 

à sua atividade? 

2. Adquirir ou arrendar? Qual a forma de expansão mais interessante para a 

produção? 

3. Qual o seu entendimento sobre a criação de um fundo imobiliário para 

terrenos agrícolas e florestais? 

4. Concorda com a alteração da legislação de forma a que penalize os 

proprietários agrícolas e florestais que não explorem os seus recursos? 

5. Quais são os riscos que antevê no fundo imobiliário para o produtor? 

Georreferenciação / Sistemas de Informação Geográfica (GIS) 

6. Tem os terrenos que explora georreferenciados? 

7. Se tivesse que escolher uma livraria para incluir no software GIS, tendo 

como objectivo o fornecimento de métodos que permitissem mostrar 

informação geográfica em diferentes projeções cartográficas, leitura e escrita 

em formatos geográficos específicos e cálculo, qual escolheria? Justifique 

brevemente. 

Sistemas de apoio à decisão na exploração agrícola 

8. Recorre a algum sistema ou serviço de apoio à decisão no seu planeamento 

da exploração? 

a. Se sim, qual? 

b. Se não, recorreria? Qual o grau de utilidade? 
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Inquérito a proprietários agrícolas e florestais 
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