Informação Geográfica

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) Municipal centraliza a informação geográfica e
alfanumérica, promovendo a sua acessibilidade e desenvolvendo os processos associados à
informatização e espacialização da mesma.
O tratamento dessa informação procura agilizar a análise de diversos domínios,
nomeadamente localização e distribuição espacial de infraestruturas, população, atividades e
equipamentos, ordenamento do território, desenvolvimento regional e urbano, planeamento
biofísico e riscos ambientais, defesa e salvaguarda do património natural ou construído, tendo
em vista, entre outros, rentabilizar recursos e estruturar as redes de equipamentos e
infraestruturas, de forma a promover a melhoria da qualidade de vida das populações.

Ao clicar no link abaixo terá acesso ao site de plantas de localização que lhe poderá vir a ser
útil para consulta da informação cartográfica do Concelho de Constância. Este site permite
igualmente imprimir as plantas de localização necessárias para instrução de qualquer processo
a apresentar na autarquia.
Nesta aplicação é disponibilizada para impressão, cartografia à escala 1:2.000 em vários
formatos (A4 e A3 retrato e paisagem); cartografia à escala 1:10.000 (A4 retrato) e, cartografia
à escala 1:25.000 (A4 retrato). Poderá também imprimir extratos das cartas de ordenamento e
condicionantes dos instrumentos de planeamento de âmbito municipal em vigor para o território
do Concelho nomeadamente, do Plano Diretor Municipal (PDM) à escala 1:10.000 e do Plano
de Pormenor Salvaguarda e Valorização para o Núcleo Histórico da Vila de Constância (PPSV)
à escala 1:1.000.
Para aceder ao site das plantas de localização clique aqui.

Nesta área do site municipal poderá obter informação sobre os censos que segundo os
Princípios e Recomendações da ONU (2006) apresentados na página do Instituto Nacional de
Estatística (http://censos.ine.pt), dedicada a esta temática (...) são entendidos como processos
normalizados de recolha, tratamento, avaliação, análise e difusão de dados referenciados a um
momento temporal específico e respeitantes a todas as unidades estatísticas (indivíduos,
famílias, alojamentos e edifícios) de uma zona geográfica bem delimitada, normalmente o
país.(...) (http://censos.ine.pt - consultada a 15-04-2013).
Os censos são importantíssimos para um qualquer território e para qualquer entidade que atue
sobre esse território, seja esse território um país, uma região, um concelho, uma freguesia, um
lugar, uma rua ou uma habitação e essa entidade um governo, uma comunidade
intermunicipal, uma autarquia, uma empresa ou um cidadão. Isto porque os dados dos censos
permitem-nos obter (...) uma "fotografia" dos indivíduos e das suas condições de habitabilidade
(...) (http://censos.ine.pt - consultada a 15-04-2013) possibilitando desta maneira tomar
decisões, assentes em processos de planeamento e outras ações que visem a melhoria da
qualidade de vida de cada um dos indivíduos que povoam determinado território.
Os resultados de um censo, quando comparados com os resultados obtidos em outros censos
realizados anteriormente, permitem a análise da evolução de uma sociedade em termos
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demográficos e socioeconómicos. (...) Os dados censitários são, assim, essenciais para a
análise da estrutura social e económica do país, da sua evolução e tendências, permitindo
ainda a comparação com outros países.
Deste modo, os censos são uma fonte única e renovável de dados que, caraterizando a
população e o parque habitacional, surgem como valiosos instrumentos de diagnóstico,
planeamento e intervenção, nos mais variados domínios, como por exemplo:
Na definição de objetivos e prioridades para as políticas globais de desenvolvimento;
No planeamento regional e local;
Nos estudos de mercado e sondagens de opinião;
Na investigação em ciências sociais. (http://censos.ine.pt - consultada a 15-04-2013).
A autarquia de Constância, reconhecendo a importância dos censos, expressa nos parágrafos
anteriores, disponibiliza agora várias formas de aceder aos dados dos Censos 2011,
nomeadamente:
Dois mapas interativos inseridos diretamente nesta página:
Dados dos Censos 2011 ao lugar, para o concelho de Constância - mapa com todas as
variáveis dos Censos 2011 apresentadas ao lugar;
Dados resumo dos censos de 1991, 2001 e 2011 - comparação à freguesia;
Link para a aplicação "Censos do Concelho de Constância" - Nesta aplicação poderá
comparar um resumo dos principais resultados obtidos nos três últimos censos (1991,
2001 e 2011). Os valores aqui em análise incidem sobre o total de residentes (análise
por sexos representada graficamente), o total de cidadãos presentes (análise por sexos
representada graficamente), o total de famílias, o total de alojamentos e o total de
edifícios para cada uma das três freguesias que compõem o concelho de Constância.

Neste espaço terá acesso à localização e à informação útil sobre um conjunto de
equipamentos e estabelecimentos existentes no concelho de Constância. Encontrará aqui
disponibilizadas diversas formas de aceder à informação turística, podendo optar de acordo
com as suas necessidades tendo em conta a facilidade de utilização, o aspeto visual e o grau
de profundidade que pretende da informação.

Através do link abaixo poderá aceder ao site da Rede de Apoio Topográfico, que permite
visualizar toda a informação acerca dos pontos georreferenciados existentes no concelho de
Constância. Esta rede é um importante instrumento para apoio à execução de levantamentos
topográficos georreferenciados.
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Estes pontos, também definidos como marcas topográficas, encontram-se distribuídos pelo
concelho, caracterizando-se por cerca de 200 marcas materializadas através de pregos
cravados no pavimento.
Nesta aplicação é possível visualizar informação referente às marcas topográficas municipais e
aos vértices geodésicos (pertencentes à Rede Geodésica Nacional). As coordenadas
fornecidas encontram-se no Sistema de Referência de Coordenadas PT-TM06/ETRS89.
É ainda possível produzir relatórios em formato PDF para as marcas topográficas, onde consta:
descrição da rua, localidade, freguesia, tipo de marca, coordenadas geográficas, metodologia
de observação, foto da materialização e mapa com croqui.
Agradecemos que nos seja comunicado através do e-mail geral@cm-constancia.pt situações
de anomalias verificadas (por exemplo: marca vandalizada, inexistência de marca indicada) de
forma a possibilitar a prestação de um serviço de qualidade.
Para aceder ao site da Rede de Apoio Topográfico clique aqui
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