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GEOPORTAL  DO  MUNICÍPIO DE SETÚBAL

O GeoPortal é uma ferramenta de disponibilização de informação
georreferenciada sobre o concelho de Setúbal.

Foi criada com o objectivo de dar resposta a obrigações legais, no que diz respeito
aos PMOTS ( Planos Municipais de Ordenamento do Território), mas depressa se
tornou muito mais do que isso.

Pretende-se, com o GeoPortal, dar a conhecer um pouco do território no que diz
respeito aos nomes de ruas, lugares, equipamentos e serviços existentes, bem
como ao nível de outras temáticas. Encontram-se também disponíveis todos os
Instrumentos de Gestão Territorial em vigor bem como o novo PDM2020, que se
encontra no momento da elaboração deste manual, em período de discussão
publica.

O GeoPortal é uma ferramenta dinâmica, encontra-se organizado por temas
(Toponímia, Rede Viária, Infra-estruturas, Urbanismo, etc.) onde constantemente
será acrescentada nova informação, relacionada com as diferentes temáticas.

Será, desta forma, uma ferramenta em constante manutenção/actualização.

O QUE É?
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O GeoPortal é uma ferramenta de divulgação de informação mas também uma
forma de permitir aos utilizadores autonomia no que diz respeito à consulta de
informação oficial, bem como na emissão de plantas de localização sem ter de se
deslocar aos serviços municipais.

Como se trata de uma ferramenta dinâmica, cada vez que existe uma atualização
ficará imediatamente disponível no GeoPortal.

Exemplo: Pontos de Interesse na Cidade de Setúbal

PARA QUE SERVE?
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Poderá aceder ao GeoPortal através do seu browser de internet no endereço:

http://sig.mun-setubal.pt/websigsetubal

Deverá escolher um dos seguintes:

Aconselhamos que o faça através do Google Chrome, pois o seu desempenho será 
superior.

Se pretender usar o Internet Explorer há que verificar a seguinte opção:

Na barra de menus - opção “Ferramentas” – “Definições da Vista de 
Compatibilidade”:

Desactive a opção “Visualizar 
Sites da Intranet na Vista de 
Compatibilidade”.

COMO SE ACEDE?
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QUE FERRAMENTAS DISPONIBILIZA?

FERRAMENTAS GERAIS

O GeoPortal apresenta um menu de ferramentas onde é possível encontrar 
diferentes funcionalidades. Tem à sua disposição ferramentas gerais de consulta, 
ferramentas de medição, bem como funções de parametrização e gestão de 

serviços.

No Menu “Ferramentas Gerais” podemos encontrar as seguintes funcionalidades:
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QUE FERRAMENTAS DISPONIBILIZA?

MEDIÇÃO

No Menu “Medição” é possível efectuar diferentes tipos de medições: distâncias, 
áreas e também identificar coordenadas de um determinado ponto.
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QUE FERRAMENTAS DISPONIBILIZA?

GESTÃO DE SERVIÇOS

No Menu “Gestão de Serviços” encontram-se disponíveis duas funções: 
identificação das fontes de dados dos serviços disponíveis e possibilidade de 
carregar mapas de outras entidades públicas (WMS).
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COMO SE FAZ UMA PESQUISA?

Neste momento o GeoPortal disponibiliza pesquisas : 

• por Localização 

No Menu à esquerda, no seu ambiente de trabalho, existem três separadores em 
tons de azul. No Menu “Pesquisas” irá encontrar as opções de pesquisa existentes.

Escolha o separador “Pesquisas “e ao 

clicar no sinal “+”  irão aparecer todas 

as possibilidades de pesquisa:

- Por freguesia

- Por Nome de Lugar

- Por nome de Rua, etc.
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COMO SE FAZ UMA PESQUISA?

Exemplo 1: Pesquisa de uma rua

É possível pesquisar o nome da rua de duas  formas: 

• escolhendo numa listagem 

existente (quando sabe exactamente 

o nome da rua mas não conhece a 

sua localização utilizando a 

Opção: Arruamentos ( por freguesia)   

• pesquisando através de uma 

parte do nome da rua, quando não 

sabe se é  uma Rua, Travessa ou 

Avenida utilizando a 

Opção: Nome Rua

Na caixa de pesquisa deve escrever 

apenas uma palavra contida no nome 

da rua (respeitando sempre a

acentuação gráfica)

Exemplo: “Jerónimo” 

Aparecerá uma listagem de todas as 

ruas no Município de Setúbal com a 

palavra “Jerónimo”. 

Basta escolher a que pretende e clicar na lupa. O GeoPortal irá localizá-la no mapa.
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COMO SE CONSULTA A INFORMAÇÃO?

O GeoPortal disponibiliza informação sobre varias temáticas. Abre, por defeito, 
com alguns temas já ativos, nomeadamente: Toponímia, Rede Viária, Cartografia e  
o Enquadramento do concelho de Setúbal na margem Sul. 

Existem temas que irão aparecer na legenda a cinzento, 

não permitindo a sua selecção. Isso acontece quando 

a sua leitura só se consegue fazer com a imagem mais 

aproximada. 

Exemplo: 

nomes das ruas, números de Policia, etc. 

Deverá fazer zoom na área do concelho onde

pretende visualizar a informação.

Para fazer zoom deverá usar o botão scrool do rato ou 

no menu “aproximar” disponível no ambiente do 

GeoPortal, aí sim a informação já estará visível.

Cada pasta amarela corresponde a uma temática diferente, agrupando um 
conjunto variado de informação. Para consultar a informação nela contida, deverá 
abrir cada tema individualmente (clicando no sinal de “+”) e escolher o subtema 
que pretende. 
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Exemplo: Tema “Instrumentos de Gestão Territorial”

Se abrir o conjunto completo, estará a carregar 

todos os subtemas e o portal levará muito tempo 

a abrir.

Outro exemplo:

No caso do tema “Imagens”, se carregar o tema 

completo estará a abrir todas as imagens 

disponíveis: 

- Ortofotomapas 2005

- Ortofotomapas 2016

de uma só vez.

Além de não conseguir visualizar toda a 

informação, por se encontrar sobreposta, 

o GeoPortal irá bloquear.
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COMO SE CONSULTA A INFORMAÇÃO?
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COMO SE CONSULTA A INFORMAÇÃO?

Uma das grandes vantagens do GeoPortal é possibilidade de sobreposição de 
informação de diferentes temáticas, permitindo a possibilidade de fazer diferentes 
análises espaciais. Poderá escolher subtemas de varias temáticas e visualizá-los em 
simultâneo. 

Exemplo: 

Neste caso vamos escolher a partir da legenda a seguinte informação na área da 
Cidade de Setúbal:

Sempre que fizer uma consulta deverá desactivar os temas que não necessita. 
Assim irá visualizar apenas a informação que pretende e o portal irá ficar mais 
rápido.

�Bairros
�Farmácias
�Equipamentos de Saude
�Ortofotomapa de 2016
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O GeoPortal tem, neste momento, dois módulos de impressão disponíveis:

O Módulo de Impressão Simples e o Módulo de Emissão de Plantas de Localização.

O Módulo Impressão Simples

Gera uma imagem com a informação 

que está a visualizar no momento no 

seu GeoPortal;

Para imprimir uma planta:

• Clique no símbolo “Impressão 

Simples”. Irá abrir uma janela com 

“Opções Gerais” e “Parâmetros” da 

planta que pretende imprimir.

Nas “Opções Gerais” poderá definir o formato de apresentação: tamanho da 
página, orientação e escala. No caso de se pretender alterar a escala há que clicar 
na tecla “Enter” para que assuma a escala pretendida.

No separador “Parâmetros“ deverão ser inseridos os dados solicitados 
(Requerente, Local da Obra).
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA SIMPLES?
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA SIMPLES?

Concluídas as configurações e enquadrada a área a imprimir, clique no botão 
“Imprimir”.

Será gerado um ficheiro em formato PDF que deverá transferir para o seu 
computador e posteriormente imprimi-lo em papel se assim o desejar.
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Deverá verificar se os POPUP`S se   encontram bloqueados, caso estejam

deve desbloqueá-los para o domínio www.sig.mun-setubal.pt/websigsetubal só 
assim conseguirá  criar um ficheiro para impressão.

Estarão bloqueados se receber a seguinte

mensagem:

Para desbloqueá-los  poderá escolher logo na 

mensagem “Permitir sempre …”. 

Se não for possível  deverá ir ao seu browser de internet:

Na parte superior direita, clique nos 3 pontinhos verticais

Irá abrir a caixa 

de Definições:

Selecione na opção

Privacidade e 

Segurança“ 

– Definição de sites.
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA SIMPLES?
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA SIMPLES?

Clique em Pop Ups e redirecionamentos.

Na parte superior, altere a definição para Permitido ou Bloqueado 

E na opção Permitir, adicione o endereço:

www.sig.mun-setubal.pt/websigsetubal . Terá assim possibilidade de descarregar 
as respetivas plantas
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO?

O GeoPortal tem, neste momento, dois  módulos de impressão disponíveis:
O Módulo de Impressão Simples e o Módulo de Emissão de Plantas de Localização.

O Módulo Plantas de Localização

Neste módulo de impressão é gerado 
automaticamente um conjunto de mapas 
pré-definidos para instrução de processos,
nomeadamente: 

-Planta de Localização
-Planta de Ordenamento
-Planta de Condicionantes
-Planta com Ortofotomapa
-Planta de Servidões e Restrições de Utilidade 
Publica  

de uma determinada localização indicada pelo utilizador.

No separador “Opções Gerais”, pode escolher as plantas que pretende, de acordo 
com a escala e o conteúdo.

Seleccione as plantas que pretende emitir 
(clicando no sinal “+” que antecede cada 
uma das três opções.

Em seguida poderá escolher as plantas que 
pretende, por exemplo: 
-Planta de Localização 
-Planta de Ordenamento.

Atenção: Escolher apenas uma das escalas da Planta de Localização.
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO?

No separador “Parâmetros“ poderá inserir 

os dados do requerente. 

De seguida deverá delimitar a área da sua 

Pretensão Urbanística.

Clique no botão “Desenhar Área” para 

Definir o polígono pretendido.

Deverá marcar no mínimo 4 pontos  até 

definir a área. Termine com duplo clique. 

De seguida selecione “Imprimir”.

Irá aparecer uma “Ficheiro gerado com 

sucesso”.

Será gerado um ficheiro em formato PDF que deverá transferir para o seu 
computador e posteriormente imprimi-lo em papel se assim o desejar.

Deverá verificar se os POPUP`S se encontram bloqueados, caso estejam deve 
desbloqueá-los para o domínio www.sig.mun-setubal.pt/websigsetubal , só assim 
conseguirá criar um ficheiro para impressão.
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO?

Deverá verificar se os POPUP`S se   encontram bloqueados, caso estejam

deve desbloqueá-los para o domínio www.sig.mun-setubal.pt/websigsetubal . 

Só assim conseguirá  transferir o ficheiro para impressão.

Os Pop Ups estarão bloqueados se receber a 

seguinte mensagem:

Para desbloqueá-los poderá escolher logo na 

mensagem “Permitir sempre …”. 

Se não for possível,  deverá ir ao seu browser de internet:

Na parte superior direita, clique nos 3 pontinhos verticais

Deverá abrir a

caixa de Definições:

Selecione na opção

Privacidade e 

Segurança“ 

– Definição de sites.
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO?
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Clique em Pop Ups e redirecionamentos.

Na parte superior, altere a definição para Permitido ou Bloqueado 

Na opção Permitir, adicione o endereço:

www.sig.mun-setubal.pt/websigsetubal. Terá assim possibilidade de descarregar 
as respetivas plantas
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO?

Exemplo: Planta de Localização

O conjunto de plantas é gerado 

automaticamente, de acordo com as 

indicações dadas anteriormente.
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COMO SE IMPRIME UMA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO?
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COMO CARREGO UM FICHEIRO EXTERNO?

Neste momento o GeoPortal permite o carregamento de ficheiros externos, isto é, 
ficheiros provenientes de diferentes softwares utilizados pelos utilizadores.

É possível carregar ficheiros de forma temporária nos seguintes formatos:

- DWG (Autocad)

- DXF (Autocad)

- ShapeFile ( ArcGis / Qgis)

- KML / KMZ ( Google Earth)

Esta função surge com a necessidade de conceder meios aos munícipes, para a 
verificação da georreferenciação dos ficheiros entregues nos serviços municipais. 
Possibilita também a visualização de um determinado projecto sobreposto com 
informação municipal credível e devidamente atualizada, por exemplo, um 
projecto de arquitetura de um cliente sobre o PDM em vigor, consultando todas as 
Condicionantes existentes na parcela.

Para aceder a esta função deverá identificar o formato de ficheiro que pretende 
carregar e aceder no menu:

De acordo com o formato escolhido, deverá indicar o sistema de refêrencia em que 
o ficheiro se encontra, e posteriormente localizá-lo no seu computador ou 
simplesmente arrastá-lo para dentro da caixa apresentada.
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Este manual foi elaborado por

GASIG - Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica e Toponímia.

Qualquer questão poderão contactar-nos através do nosso email

gasig@mun-setubal.pt

Versão 2.1 - 2020
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