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ALENTEJO CENTRAL

CIMAC

Municípios - 14

Área - 7 392 km²



INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

• Cartografia 1:10000 e 1:1000 e 1:2000

• Diversas coberturas ortofotomapas (1998, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013)

• Cartografia de Ocupação e Uso do solo escala 1:10000 (2008);

• Cadastro rústico (2010)

• Cadastro de redes de abastecimento e saneamento

• Cadastro redes iluminação



O CADASTRO RÚSTICO NO ALENTEJO CENTRAL

•O cadastro rústico do Alentejo ficou concluído na 
década de 50 do século XX e até aos dias de hoje as 
bases cadastrais são em suporte analógico, com todas 
as limitações inerentes a este tipo de suporte 
(atualização, deterioração, armazenagem, 
disponibilização, etc.)

•O Alentejo Central tem uma área de 7 392 km² e onde 
as secções de cadastro rústico são 1081 em 13 dos 14 
dos seus municípios. O município de Reguengos de 
Monsaraz teve um processo de atualização do 
cadastro rústico autónomo (DGT).



A INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO

•Protocolo de 2002 com o IGP para a vectorização do 
Cadastro rústico.

•Em 2004 (GeoALEX e Technolangue) a CIMAC (então 
AMDE), iniciou a vetorização do cadastro rústico, 
inicialmente por Borba, Vila Viçosa e Estremoz e já em 
2010-2011 (OTALEX II) a restante área da AMDE 
(distrito com exceção de Reguengos de Monsaraz).

•Reguengos de Monsaraz foi integrado num concurso 
da DGT



A INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO

•1081 secções e 37975 prédios



A INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO

• O processo de informatização permite que o distrito de Évora tenha todo 
o cadastro rústico em formato digital, com uma data de referência de 
2010.



A INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO

• Verificação dos ficheiros pela DGT e CIMAC e carregada a informação 
referente ao cadastro na geodatabase GEOCIMAC.



INTEGRAÇÃO NO SMIGA-AC E DISPONIBILIZAÇÃO AO PÚBLICO



LIMITES E MARCOS



LIMITES E MARCOS









CADASTRO? NO ALENTEJO CENTRAL
• Fomentar que a nível nacional se defina uma política única sobre a 

Informação geográfica de base – onde se integra a cartografia 
topográfica, o cadastro e a ortofotocartografia

• Fomentar a articulação entre os organismos da administração pública 
central e local para a eficaz gestão quer dos dinheiros públicos quer do 
território que contribuam para um desenvolvimento sustentável.

• Apostar num único modelo simplificado de registo cadastral

• Promover a conservação/atualização do cadastro

• Promover a integração das regras INSPIRE no modelo de dados da 
cartografia vetorial



Obrigado pela vossa atenção!
tbatista@cimac.pt


