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SEAD – O que é? 

Um INSTRUMENTO de apoio à: 
 
• DECISÃO 

 
• EXERCÍCIO DE PLANEAR 

 
• AQUISIÇÃO 

 
• ARMAZENAMENTO 

 
• GESTÃO 

 
• ANÁLISE 

 
• MODELAÇÃO 

 
• VISUALIZAÇÃO 

 
• MONITORIZAÇÃO 

Metodologia 

Programa 

Computador 



SEAD – O que é? 

ETAPAS DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

Aaptado de Malczewski, 1997 

Reconhecimento Projecto Decisão 



Pretende responder às limitações dos Sistemas de Informação (de gestão), como a falta de 

capacidade de modelação analítica ou à difícil interação entre os decisores e os processos de 

solução (Budie, 1994), uma vez que conjuga a gestão de dados, análise e modelação, acedido 

por um interface  AMIGO DO UTILIZADOR (Sugumaran e DeGroote, 2011). 

um SEAD deve apresentar algumas características: 

 

• Gestão e análise de dados espacializados; 

• Solução iterativa de problemas; 

• Geração de relatórios; 

• Avaliação de cenários; 

• Visualização de resultados através de mapas, gráficos, tabelas ou relatórios; 

• Solução de problemas não estruturados ou semi-estruturandos; 

• Fácil de usar através de um interface interactivo 

SEAD – Para que serve? 



SEAD – Para que serve? 
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Planeamento 

1. Administração geral 

2. Controlo do 
desenvolvimento 

3. Planeamento 

SEAD 

Descrição 

(gestão de dados, 
visualização, análise 

espacial) 

Predição e 
prescrição 

(modelação 
espacial, análise 

espacial, 
visualização) 



SEAD – utilidade para o projecto? 

Gestão da informação 

Análise espacial 

Visualização 

Interactivade 

Uma Síntese 



SEAD SPOTIA: 
 

1. Plataformas de consulta - 3 níveis de informação dos instrumentos 

analisados: diagnóstico, objectivos e indicadores 

 

2. WEBSIG – indicadores de contexto / monitorização 

 

3. Modelação (casos de estudo) 

 

SEAD – utilidade para o projecto? 



Plataformas de Consulta: 
 

1. Diagnósticos - itens do diagnóstico / SWOT dos instrumentos de planeamento à escala nacional e 
regional; 

2. Orientações políticas – objectivos específicos ou similares; acções, agentes e financiamentos; 
3. Sistema de monitorização e avaliação – sistemas de indicadores propostos pelos instrumentos; 
4. Agentes responsáveis pelas acções identificadas nos PROT 

» Objectivo: potenciar a consulta das principais informações dos vários instrumentos 

TROCAR 

(versão preliminar) 

SEAD – utilidade para o projecto? 



- Pesquisa da informação facilitada  
- Grande potencial de transferência de 
conhecimento entre agentes 
- Reforço da governança multi-escala e 
potencial de colaboração entre agentes 

- Importância de acrescentar à 
plataforma a informação dos 
instrumentos sectoriais 

- Necessidade de actualização da plataforma a 
cada revisão ou criação de novo instrumento do 
sistema de planeamento 

-  Requer uma participação activa dos vários 
agentes                    

- Necessidade de transformação da informação 
em bruto para formato próprio 

- Ausência do MAPA 

» Objectivo: potenciar a consulta das principais informações dos vários instrumentos 

Exemplos de consulta na Plataforma: 
 

1. Comparação dos vários objectivos para cada temática nos vários instrumentos; 
2. Os instrumentos regionais podem pesquisar quais as orientações apresentadas por instrumentos territoriais 

(ou sectoriais) à escala nacional;  
3. Identificação por parte dos vários agentes de quais as acções ou medidas pelo qual são responsáveis ou 

devem participar; 
4. Identificação de fontes de financiamento para cada acção/medida; 
5. Troca de informação sobre acções/medidas para resolver determinado problema ou desafio pelos vários 

agentes; 
6. Associando os objectivos ou acções propostas e uma avaliação dos mesmos, obtém-se um sistema de 

monitorização quanto à execução e eficiência dos mesmos. 

SEAD – utilidade para o projecto? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBSIG SPOTIA 

Geral EFMA 

Temas 
 
 
Habitação 
População 
Economia 
Saúde 
Turismo 
Educação 
Agricultura 

Modelação 
 
 

Data-mining 
Análise de redes 

Modelos 
preditivos de 

alterações de uso 
do solo 

Uso do solo 
CLC 1990, 2000, 

2006 
 
 

Zona artificial 
Zona agrícola 
Zona florestal 
Zona húmida 

Corpos de água 

Temas 
Habitação 
População 
Economia 
(…) 

Modelação 
 
 
 

Data-mining 
Análise de redes 

Modelos 
preditivos de 

alterações de uso 
do solo 

Uso do solo 
CLC 1990, 2000, 

2006 

 
 

Zona artificial 
Zona agrícola 
Zona florestal 
Zona húmida 

Corpos de água 

EFMA 
Abastecimento 
de água 
Áreas irrigadas 

» Objectivo: potenciar a monitorização das principais dinâmicas,  
 

• leituras relacionais entre temas (ex. cartografia do nº de licenças de construção aprovadas 

sobrepostas ao limite das cidades) 

•  sugestão de um conjunto de indicadores de base para as várias unidades territoriais e os 

vários instrumentos 

WEBSIG SPOTIA   

SEAD – utilidade para o projecto? 



Fonte: DGEEC-MEC 



WEBSIG – EFMA  
Ex.1 Educação: Taxa de analfabetismo 

SEAD – utilidade para o projecto? 



WEBSIG – EFMA  
Ex.2 Uso do solo (CLC 2006): todas as classes nível 1 

SEAD – utilidade para o projecto? 



WEBSIG – EFMA  
Ex.3 Uso do solo (CLC 1990-2006): evolução da classe “Corpos de água” 

CLC 1990 CLC 2006 

SEAD – utilidade para o projecto? 



Cortesia Diana Lopes e Sara Afonso 

SEAD – utilidade para o projecto? 
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- Ferramenta acessível para a comunidade 
em geral, de acesso gratuito; 

 

- Torna os processos de decisão mais 
transparentes e justificados 

 

- Conjuga diferentes temas num só WEBSIG 
(ex. População, Economia, Saúde, 
Transportes, …) 

 

- Grande capacidade de criar combinações 
de sobreposições de temas cartografados 

- Dificuldade em conciliar todos os dados para todas as 
escalas territoriais 

 

- A desactualização ou inexistência de informação 
adaptada às várias escalas territoriais prejudica o 
processo de tomada de decisão 

 

- Necessidade de recursos humanos qualificados para 
criar e actualizar os sistemas de informação geográfica 

 
Benefícios e limitações na gestão do WEBSIG 

SEAD – utilidade para o projecto? 



SEAD – utilidade para o SN Planeamento? 

+ Algoritmos  

+ Tecnologia 

+ Amiga 

+ realista  

+ informação  

+ Eficácia 

“O Planeamento começa 
Na casa de cada um dos 

Cidadãos” (Jorge Gaspar) 

+ conhecimento territorial 



MLP: 57:14:1 

Modelos preditivos 

Cortesia Catarina Rodrigo e Rita Rosa 

SEAD – utilidade para o SN Planeamento? 
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Cortesia Catarina Rodrigo e Rita Rosa 

SEAD – utilidade para o SN Planeamento? 
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Cortesia Catarina Rodrigo e Rita Rosa 

SEAD – utilidade para o SN Planeamento? 



Reflexões finais 

Numa altura em que a quantidade de informação é cada vez maior e 
espera-se que mais acessível, importa que a informação seja 
compreendida e difundida por todos, desde os decisores aos vários 
agentes com impacte no território. 

 

Contudo, muitas vezes a informação associada à gestão do território 
torna-se de difícil entendimento: 
 - instrumentos divulgados mas não aprovados – qual o seu poder? 

 

 - instrumentos fora do seu “prazo de vida” sem actualização – continuam a 
 vigorar as suas orientações? 

  

 - após aprovação não há monitorização  da execução – qual a eficácia dos 
 instrumentos e políticas? 

A necessidade de informação… 



SEAD – utilidade para o SN Planeamento? 

O conjunto de instrumentos promovidos pelo Projecto SPOTIA  pretende: 

 

• potenciar uma maior COERÊNCIA do sistema de planeamento português na 

medida em que disponibiliza, de forma facilmente consultável, vários conjuntos 

de informação. 

• Que TODOS possam identificar e analisar os indicadores mais relevantes, por 

domínios de actuação, dos IGT. 

• Replicar a metodologia para OUTRAS ESCALAS– ex. escala municipal; e 

reforçada com o acréscimo da leitura dos vários instrumentos sectoriais. 

 

 

… e o papel dos Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão 



PLANEAMENTO deve ser  
+ PROFILÁCTICO  

 
- TERAPÊUTICO 

Scenario B 

Scenario A 

Scenario C 

Scenario D Scenario E 

Scenario F 

Os Decisores precisam de ter mapas mentais de futuros 
alternativos para que possam tomar melhores decisões no 
presente. 

Aaptado de Malczewski, 1997 

SEAD – utilidade para o SN Planeamento? 

Novos Conceitos – Novas Práticas 



 Coffee Break 
  


