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INFORMAÇÃO TERRITORIAL

Que Informação Territorial 
está disponível?

• Informação Geográfica (Geoespacial) que inclui a componente de localização.
• Informação Estatística (Indicadores Estatísticos).

Onde e como consultar? Em Informação Territorial, as pesquisas poderão ser realizadas por área de informação ou categorias. 
Para cada tema é disponibilizado um conjunto de elementos: 
• Logotipo – indica a política de acesso nas duas modalidades, Dados Abertos ou Dados com 
Restrições. Em Dados com Restrições, caso o tema possa ser objeto de pedido de cedência de 
informação, estará disponível formulário para esse efeito.
• Título – identifica o tema.
• Descrição – breve registo informativo sobre o tema.
• Data – indica a data da última atualização.
• Fonte – referência à fonte de informação.
• Ligações – acesso às plataformas que permitem a visualização do tema da informação territorial.

Como visualizar a 
Informação Estatística?

Como visualizar a 
Informação Geográfica?

O que são Dados Abertos? Os Dados podem ser considerados abertos quando possibilitam a sua livre utilização, reutilização e 
redistribuição por qualquer pessoa, estando o utilizador apenas obrigado a referir a autoria e origem 
dos mesmos sem limitações de privacidade, segurança ou controle de acesso.

Os Dados Abertos devem ser acessíveis a um público o mais amplo possível, razoavelmente 
estruturados para possibilitar ao utilizador o seu processamento de forma mais ou menos automática 
e sempre que possível obedecendo aos seguintes princípios: 
• Disponibilização e Acesso - os dados devem encontrar-se acessíveis como um todo e a um custo não 
superior ao da sua produção, de preferência acessíveis através da internet.
• Reutilização e Redistribuição - os dados fornecidos devem estar disponíveis de forma a permitir a 
sua reutilização e a junção com outros conjunto de dados (datasets).
• Participação - a utilização deve ser permitida a qualquer entidade (individual ou coletiva).
• Interoperabilidade - a capacidade de diversos sistemas e organizações poderem trabalhar em 
conjunto e utilizar diversos conjuntos de dados (datasets) multi-fonte, de acordo com normas e 
standards (convenção de escalas, sistemas, formatos, entre outros). 

A disponibilização de Dados Abertos tem como objetivos principais o aumento da transparência entre 
produtores e utilizadores e a abertura da participação dos cidadãos como utilizadores desses mesmos 
dados, promovendo, assim, a sua reutilização na criação de novos produtos e serviços. 

O que são Dados com 
Restrições?
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Através do Observatório Território de Almada poderá consultar Informação Estatística (Indicadores  
Estatísticos) referentes a Almada e ao País.

Através do GeoPortal do Município de Almada poderá consultar a Informação Geográfica 
(Geoespacial) referente a Almada. 

DADOS ABERTOS

Os Dados podem ser considerados com restrições quando pela sua natureza requerem requisitos de 
salvaguarda à sua utilização e distribuição, ou mesmo a sua interdição nos casos em que possam 
existir limitações decorrentes de critérios de privacidade, segurança ou controle de acesso.

https://observatorio.cm-almada.pt/
https://sig.cm-almada.pt/WebSIGAlmada/
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É possível ter acesso aos 
Dados com Restrições?

Para a solicitação de determinados Dados com Restrições é disponibilizado formulário próprio em 
Informação Territorial, através do qual é possível fazer um pedido de cedência de informação. Este 
pedido é sujeito à análise pelos serviços e a resposta enviada por correio eletrónico para o email 
indicado no pedido de informação.

Nas situações em que seja viável o seu acesso, é solicitado ao requerente a assinatura de um termo de 
compromisso. Poderá existir a cobrança de taxas, com custo não superior ao da sua produção.

O acesso à Informação
tem custos?

A utilização da informação é gratuita para a Administração Pública e Academia, prevendo-se a 
cobrança de taxas justas para as empresas, com aplicação de descontos no caso de entidades sem fins 
lucrativos.

Poderá consultar os valores em vigor no Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Almada 
disponível no site municipal, em normas e regulamentos. Todos os pagamentos são efetuados através 
de referência multibanco.

Quais os Formatos 
disponíveis?

Como obter mais 
esclarecimentos? 

O Formato dos Dados é orientado por dois princípios fundamentais: 
 Formatos Abertos, não proprietários e independentes de quaisquer plataformas, podendo ser 
acedidos sem necessidade de recurso a qualquer software licenciado e por qualquer pessoa.
 Formatos Legíveis por Máquinas, estruturados e facilmente pesquisáveis através de código, 
viabilizando que um sistema informático leia os dados contidos no ficheiro. Estes formatos, permitem 
que os dados sejam utilizados e editados, além de facilitar a interoperabilidade entre diferentes 
conjuntos de dados (datasets). 

O acesso aos dados geralmente assenta numa variedade de formatos, sendo os mais comuns:  CSV, 
DXF, DWG, GeoJSON, GIFF, JPEG, JSON, ODS, PDF, PHP, SHP, TIFF, XLS, XLSX, XML, WFS, WMS.
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Através de envio de email para dmagt@cm-almada.pt, ou por contacto telefónico para Divisão de 
Modernização Administrativa e Gestão Territorial.

https://www.cm-almada.pt/territorio/gestao-territorial/informacao-territorial
mailto:dmagt@cma.m-almada.pt

