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GeoPoint e-learning Academy 
 

 
 

Formação  
e ensino a distância 

 
O aparecimento da tecnologia e-learning 
adicionou um novo significado ao ensino e 
potenciou as possibilidades de difusão do 
conhecimento e da informação para os 
formandos e, num compasso acelerado, abriu 
um novo mundo para a distribuição e 
divulgação de conhecimento.  

É uma ferramenta fundamental nos dias de hoje, propiciando-lhe valorização contínua ao longo do seu 
percurso profissional, em qualquer altura e em qualquer lugar.  

Ensino à distância na GeoPoint 

Do ponto de vista da sua actuação, no âmbito da sua missão de formação, o modelo da GeoPoint assume-
se baseado em quatro grandes linhas de força: 

 A aprendizagem centrada no formando 

 O primado da flexibilidade 

 O primado da interacção 

 O princípio da inclusão digital 

Estas linhas de força norteiam a organização da formação, o papel do formando e do formador, a 
planificação, concepção e gestão das actividades de aprendizagem a propor aos formandos, a tipologia dos 
materiais a desenvolver e a natureza da avaliação das competências adquiridas. 

Aprendizagem centrada no formando 

No centro do modelo apresentado situa-se o formando, enquanto indivíduo activo, construtor do seu 
conhecimento, empenhando-se e comprometendo-se com o seu processo de aprendizagem e integrado 
numa comunidade de aprendizagem. 

Cabe ao formando um papel activo na gestão temporal das suas actividades, na monitorização das 
aprendizagens realizadas, no estabelecimento de metas de trabalho e na constituição de comunidades de 
aprendizagem modeladas pelos próprios formandos. Estes modos de aprender permitem que o formando 
desenvolva a sua autonomia, a criatividade adquira a capacidade de monitorizar as suas realizações e que 
seja capaz de planear o seu percurso de formação, preparando-se para a aprendizagem ao longo da vida. 

Tal como na formação profissional presencial, o formador online, actua como um facilitador do processo de 
aprendizagem, auxiliando o formando a desenvolver capacidades metacognitivas, organizando a 
colaboração e estimulando a interacção da comunidade de aprendizagem.  

Primado da flexibilidade 

O formando pode aprender onde, quando, independentemente das distâncias, em qualquer lugar, sem o 
constrangimento de um horário.  

Primado da interacção 



         
 

 
Avenida Afonso Costa, 12 S/Loja 1900-035-096 LISBOA | tlf.: +351 21 387 95 57 
www.geopoint.pt  |  academy@geopoint.pt 

P
ág

in
a2

 

O formando pode interagir não apenas com o formador, mas também com os outros formandos. 

Saliente-se que o valor da interacção escrita que, combinada com um modo de comunicação 
fundamentalmente assíncrono, permite que o formando possa desenvolver a sua capacidade de reflexão 
crítica, ao mesmo tempo que partilha recursos, conhecimentos e actividades com os seus interlocutores. 

Princípio da inclusão digital 

Com os recentes desenvolvimentos tecnológicos, as relações sociais, o mundo do trabalho, as trocas 
comerciais, o modo de acesso a serviços e bens essenciais à vida quotidiana, tornam-se cada vez mais 
dependentes das redes virtuais e do acesso aos sistemas de comunicação mediada pelo computador, o que 
nem sempre é compatível com os conhecimentos e os hábitos dos formandos, apesar da maioria dos que 
frequentam os nossos cursos não sejam de forma alguma info-excluidos, apesar do vertiginoso 
desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamente na vertente geográfica. 

Meios logísticos necessários  

Um comum computador com acesso à internet. Apenas isso. O restante é fornecido e preparado pela 
GeoPoint. 

Vantagens do e-learning 

 Rápida atualização dos conteúdos 

 Personalização dos conteúdos transmitidos. 

 Facilidade de acesso e flexibilidade de horários. 

 O ritmo de aprendizagem pode ser definido pelo próprio utilizador/formando. 

 Disponibilidade permanente dos conteúdos da formação. 

 Custos menores quando comparados à formação convencional. 

 Redução do tempo necessário para o formando. 

 O formando pode iniciar o curso quando desejar. 

 Diversificação da oferta de cursos. 

Um sistema de aprendizagem completo 

Na GeoPoint, não terá apenas um curso e-learning. Terá uma escola, uma equipa de formadores 
inteiramente dedicados a si, interatividade entre os formadores e os formandos, uma comunidade inteira de 
alunos GeoPoint, um sistema pensado por profissionais, para aprender e gostar de o fazer. Os nossos 
formadores monitorizam constantemente o seu progresso, de forma a garantir que será bem sucedido(a). 
Tudo na palma da sua mão, quando e onde quiser: em casa, no escritório, no café, no avião, de férias... 24 
Horas por dia, 7 dias por semana. 

Breve descrição  

Os cursos têm uma estrutura modular, com uma determinada duração, totalmente à distância sem sessões 
presenciais. 
No início de cada curso, os formandos são convidados a experimentar a plataforma de aprendizagem. 
É fornecido um guia de acesso às funcionalidades e conteúdos residentes na plataforma e-Learning. 
É promovido o contacto assíncrono (via email) e síncrono (via chat e conferência entre formador e 
formandos) para a apresentação de dúvidas, troca de conhecimentos e experiências, garantindo desta 

forma o acompanhamento constante do formando. 

Cada curso é constituído por diversos tipos de materiais pedagógicos: 

 Apresentação 

 Manual 

 Documentação de Apoio (Vídeos, excertos de livros) 
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 Avaliação de Competências 

No final do curso, o formando receberá um Certificado de Formação Profissional, ou se for o caso de 
Certificado de Pós-Graduação, mediante aproveitamento e, de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A definição do Open Source foi criada pela Open Source Iniciative (OSI) a partir do texto original da Debian Free 
Software Guidelines (DFSG) e determina que um programa de código aberto deve garantir: 

Distribuição livre - A licença não deve restringir de nenhuma maneira a venda ou distribuição do programa 

gratuitamente, como componente de outro programa ou não. 

Código fonte - O programa deve incluir seu código fonte e deve permitir a sua distribuição também na forma compilada. 

Se o programa não for distribuído com seu código fonte, deve haver algum meio de se obter o mesmo seja via rede ou 
com custo apenas de reprodução. O código deve ser legível e inteligível por qualquer programador. 

Trabalhos Derivados - A licença deve permitir modificações e trabalhos derivados, e deve permitir que eles sejam 

distribuídos sobre os mesmos termos da licença original. 

Integridade do autor do código fonte - A licença pode restringir o código fonte de ser distribuído em uma forma 

modificada apenas se a licença permitir a distribuição de arquivos patch (de atualização) com o código fonte para o 
propósito de modificar o programa no momento de sua construção. A licença deve explicitamente permitir a distribuição 
do programa construído a partir do código fonte modificado. Contudo, a licença pode ainda requerer que programas 
derivados tenham um nome ou número de versão diferentes do programa original. 

Não discriminação contra pessoas ou grupos - A licença não pode ser discriminatória contra qualquer pessoa ou 

grupo de pessoas. 

Não discriminação contra áreas de atuação - A licença não deve restringir qualquer pessoa de usar o programa em 

um ramo específico de atuação. Por exemplo, ela não deve proibir que o programa seja usado em um empresa, ou de 
ser usado para pesquisa genética. 

Distribuição da Licença - Os direitos associados ao programa devem ser aplicáveis para todos aqueles cujo o 

programa é redistribuído, sem a necessidade da execução de uma licença adicional para estas partes. 

Licença não específica a um produto - Os direitos associados ao programa não devem depender que o programa 

seja parte de uma distribuição específica de programas. Se o programa é extraído desta distribuição e usado ou 
distribuído dentro dos termos da licença do programa, todas as partes para quem o programa é redistribuído devem ter 
os mesmos direitos que aqueles que são garantidos em conjunção com a distribuição de programas original. 

Licença não restrinja outros programas - A licença não pode colocar restrições em outros programas que são 

distribuídos juntos com o programa licenciado. Isto é, a licença não pode especificar que todos os programas 
distribuídos na mesma mídia de armazenamento sejam programas de código aberto. 

Licença neutra em relação a tecnologia - Nenhuma cláusula da licença pode estabelecer uma tecnologia individual, 

estilo ou interface a ser aplicada no programa. 
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Formação profissional avançada 
 

Guia do curso Pós-Graduação Executiva em SIG 

e- learning assíncrono 

Executive Master 
 
Introdução – Bem-vindo à GeoPoint. Participar neste curso, será um processo activo, onde a 
aprendizagem foi planeada de modo a procurar garantir o seu sucesso. Este Guia constitui o seu “kit 
informativo” que lhe permite saber o que fazer, como fazer e, quando fazer, enquanto formando online. 

Organização do curso – Um Bloco de Aprendizagem com dez Unidades Temáticas.  

Destinatários - A frequência da Pós-Graduação Profissional em SIG, é uma oportunidade única, 
especialmente para recém- licenciados ou estudantes, que realizam novas experiências em ambiente de 
trabalho e adquirir em competências adicionais que complementam e valorizam a dimensão académica. 

Pré-requisitos - Os candidatos a este curso, poderão ter ou não ter formação superior, e demonstrarem 
capacidades e motivação para a frequência de um curso intensivo de formação avançada, estruturalmente 
organizado como uma pós-graduação executiva.  

 Titulares de habilitações de 12º ano de escolaridade ou  

 Titulares de um C.E.T. (Curso de Especialização Tecnológica) 

Candidaturas – Através de www.geopoint.pt; www.elearning.geopoint.pt. Informações: 351 21 387 95 57 

ou elearning@geopoint.pt. 

Calendarização – Início imediato (e-learning) 

Propinas – 700 euros, com possibilidade de pagamento faseado. Consultar www.elearning.geopoint.pt; 
telefone 351 21 387 95 57 ou elearning@geopoint.pt. Testes suplementares em e-learning: 50,00 € cada. 
Emissão de novo diploma: 50,00 €. 

Diploma - No final da formação os formandos receberão o Certificado de Pós-Graduação em Educação de 
Adultos. 

Nos termos do disposto no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, 
de 25 de Junho e, tendo em vista o prosseguimento de estudos para a obtenção de grau académico 
(Mestrado ou Doutoramento), o certificado de Pós-Graduação emitido pela GeoPoint é válido para a 
obtenção de créditos (ECTS), na candidatura a um Mestrado ou Doutoramento, ao abrigo do Tratado de 
Bolonha. A pós-graduação é também fator de valorização curricular na candidatura a concursos de emprego 
públicos ou privados. 

Funcionamento – As atividades de ensino-aprendizagem relativas às diversas unidades curriculares deste 
curso funcionam em regime a distância, completamente virtual, com recurso a uma plataforma de e-
learning. 

Modelo pedagógico – O curso Graduação Executiva em SIG segue um modelo pedagógico próprio, 
especificamente concebido para o ensino virtual na GeoPoint, com os seguintes princípios: 

 Ensino centrado no formando, o que significa que o formando é activo e responsável pela 
construção do conhecimento 

 Ensino baseado na flexibilidade de acesso à aprendizagem (conteúdos e actividades de 
aprendizagem) de forma flexível, sem imperativos temporais ou de deslocação de acordo com a 
disponibilidade do formando. Este princípio concretiza-se na primazia da comunicação assíncrona o 
que permite a não-coincidência de tempo, já que a comunicação e a interacção se processa à 
medida que é conveniente para o formando. 

 Ensino baseado na interacção diversificada, nomeadamente entre o formando e os recursos de 
aprendizagem sendo socialmente contextualizada. 

http://www.elearning.geopoint.pt/
mailto:elearning@geopoint.pt
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Tempo de estudo e aprendizagem – Aprender a distância numa classe virtual implica que não se 
encontrará nem no mesmo local que os seus formadores e colegas, nem à mesma hora, ou seja, é uma 
aprendizagem que lhe dá flexibilidade porque é independente do tempo e do local onde se encontram 
formadores e formandos. 

Naturalmente que implica tempo dedicado ao estudo e à aprendizagem, por isso cada unidade curricular 
tem definido o número de horas de estudo e de trabalho efetivo, estimando-se um tempo de esforço de 400 
hores e um tempo limitado a 4 meses. O limite temporal máximo é de 8 meses, prorrogável ao máximo de 
12 meses com base em justificação profissional ou clínica, se não se verificar entretanto reformulação ou 
eliminação do curso.  

Recursos de aprendizagem – Nas diferentes unidades curriculares ser-lhe-á pedido que trabalhe e estude 
apoiando-se em diversos recursos de aprendizagem, nomeadamente textos, software, bases de dados, 
objectos de aprendizagem, etc. A quase totalidade dos recursos é fornecida on-line, no entanto há 
bibliografia recomendada que deve ser lida ou consultada.   

Avaliação e classificação – A avaliação faz-se através da realização de um exercício prático final e do 
exame final, que têm classificação de 0 a 100 pontos percentuais. O resultado final é a média aritmética dos 
dois valores. No certificado constará: FREQUENTOU O CURSO PÓS-GRADUAÇÃO EXECUTIVA EM SIG 
COM APROVEITAMENTO COM X PONTOS PERCENTUAIS. 

Coordenação do curso – António Costa, PhD  

Equipa docente – Francisco Costa, António Costa, Nelson Silva Docentes certificados 

pedagogicamente pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional e com vasta 

experiência na área. 

Ambientação on-line – Em simultâneo com o desenvolvimento da parte inicial do primeiro bloco temático, 
a coordenação do curso desenvolve estratégias conducentes à familiarização com o ambiente de trabalho 
online. Da interactividade do curso, os formadores adquirem elementos que lhe permitem avaliar a 
facilidade ou dificuldade de trabalho do aluno na utilização dos meios de trabalho online. Serão adoptadas 
medidas correctivas, de forma, a que o formando não tenha dificuldades em saber fazer e saber comunicar.     

Apoio técnico – Em caso de necessitar de ajuda ou apoio técnico, relativamente ao ambiente tecnológico 
de suporte ao desenvolvimento do curso, poderá contactar academy@geopoint.pt.ou o tutor 
nelson.silva@geopoint.pt. 

Aplicação do modelo pedagógico ao curso Pós-Graduação Executiva em SIG - A aplicação do modelo 
de ensino a distância ao curso Graduação Executiva em SIG, curso muito testado e permanentemente 
actualizado na variante presencial, pressupõe uma variante didáctica baseada na concepção e organização 
prévia, por parte do corpo docente, de um percurso de formação e aprendizagem, através da adopção de 
um conjunto de elementos caracterizadores. Estes elementos são estruturantes para a organização de 
classes virtuais integrando um máximo de formandos que, atendendo à excelência que queremos atingir, 
não deverá exceder os 6. 

Tratando-se de um percurso de formação avançada, o formando já desenvolveu alguma autonomia e já 
possui algumas competências essenciais. Saliente-se contudo, que no seu percurso de ensino, o formando 
deverá obter conhecimentos que lhe permitem desenvolver um trabalho com características inovadoras num 
regime de grande autonomia. 

Atendendo à especificidade dos formandos deste curso, a variante didáctica do modelo assenta num 
elemento estruturante, o Guia do Curso, que é o documento norteador das unidades curriculares. 

A metodologia do curso é integralmente virtual, o que significa que todas as actividades são realizadas 
online, com recurso a dispositivos de comunicação que possam integrar recursos comunicacionais, a 
exemplo as plataformas de e-learning, nomeadamente nos momentos de avaliação. 

Expectativas - A Pós-Graduação Executiva em SIG visa a formação de quadros técnicos superiores 
preparados para fazer face aos desafios do mercado aberto, globalizado e competitivo em que estamos 
inseridos e para desempenhar funções de técnico superior 

Objectivos  

 Dotar os formandos dos conhecimentos técnicos e científicos associados à concepção, construção 
e exploração de sistemas de informação geográfica, vitais para a competitividade das instituições e 
cada vez mais das empresas. 
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 Desenvolver estratégias e instrumentos de gestão da informação geográfica adequados à análise 
de questões complexas; 

 Conceber sistemas e tecnologias de informação geográfica,  

Competências a desenvolver:  

 Estruturação de um SIG – Sistema de Informação Geográfica 

 Gestão operacional de um SIG (inserção, modificação e anulação de dados) 

 Exploração das potencialidades dos SIG para produção de valor. 

Blocos de aprendizagem:  
A Fundamentos de SIG 

B Iniciação aos SIG 

C Coordenadas e Projeções 

D Bases de Dados 

E Edição e Tratamento de Dados 

F Análise Espacial Vetorial 

G Análise Espacial Matricial e 3 D 

H GIS Web Mapping 

I SIG nas Organizações 

J Projeto Final + Exame 

 

Unidade 

Horas 
equivalentes 

a 
presenciais 

Horas de 
trabalho 

estimadas  na 
plataforma 

Horas 
máximas  

de 
esforço 

Média 
de dias 

previstos 

Proposta 
de 

ECTS 

            

Fundamentos de SIG 4 8 24 1 0 

Iniciação ao SIG 10 20 60 6 2 

Coordenadas e Projeções 8 16 48 4 3 

Bases de Dados Espaciais 26 52 156 17 4 

Edição e Tratamento de Dados 20 40 120 12 4 

Análise Espacial Vetorial 20 40 120 12 4 

GIS Web Mapping 14 28 84 8 3 

Análise Espacial Matricial e 3 D 26 52 156 17 5 

SIG nas Organizações 8 16 48 2 2 

Projeto final e Exame 14 28 84 8 3 

  150 300 900 87 30 

 
 
 

Plano de Unidades Curriculares – PUC 
 

Unidade curricular: Fundamentos de SIG 

Docente coordenador – António Costa 

Tutor – Nelson Silva 
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Apresentação da UC – A Unidade Curricular Fundamentos de SIG, está estruturada para sensibilizar os profissionais e os 

candidatos a profissionais, para as capacidades que os SIG (Sistemas de Informação Geográfica), têm para apoio a decisões de 
gestão, análise espacial e desenvolvimento de trabalhos académicos, nomeadamente no ensino secundário. Unidade propedêutica e 
de nivelamento de conhecimentos. Requer uma leitura atenta e interpretativa dos itens dos suportes disponibilizados, que estão 
organizados de forma sequencial de saberes, que cumulativamente acrescentam mais-valias de conhecimento. 

Competências a desenvolver  

 Saber o que é, e para que serve um SIG 

 Compreender o modelo de funcionamento dos SIG 

 Saber onde encontrar dados para trabalho 

 Identificar o software que mais se adapta ao que pretende executar 

 Criar valências para transitar para um curso de exploração e desenvolvimento 

Roteiro de conteúdos 

 Fundamentos de SIG 

 A informação geográfica 

 Origem e evolução dos SIG 

 Definições e conceitos 

 Capacidades e componentes SIG 

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; acesso a internet; MS Office 

 

Unidade curricular: Iniciação aos SIG 

Docente coordenador – Nelson Silva 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC – A Unidade Curricular Iniciação aos SIG, está estruturada para que o formando adquira conhecimentos 

operacionais do software de trabalho, resolva problemas elementares e construa um SIG com capacidades funcionais simples. 

Competências a desenvolver  

 Conhecer as potencialidades do software 

 Conhecer as funcionalidades básicas do software 

 Explorar as potencialidades do software e proceder a operações de inserção, modificação e eliminação. 

 Produzir relatórios gráficos 

Roteiro de conteúdos 

 Fundamentos de SIG 

 A informação geográfica 

 Origem e evolução dos SIG 

 Definições e conceitos 

 Capacidades e componentes SIG 

 Modelos e estruturas de dados em SIG. Os metadados 

 Iniciação aos SIG. Arquitetura e interface de um SIG  

 Visualização de informação geográfica 

 Inquirição de dados SIG 

 Apresentação da informação 

 

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; acesso a internet; MS Office 

 Quantum GIS 
 

Unidade curricular: Coordenadas e Projeções 

Docente coordenador – Francisco Costa 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC – A Unidade Curricular Sistemas de Coordenadas e Projeções, está estruturada para habilitar o formando a 

utilizar sistemas de representação da Terra, com rigor e elevada precisão.  

Competências a desenvolver  

 Conhecer a forma real da Terra 

 Conhecer as características do geóide e do elipsóide 

 Desenvolver cálculos com sistemas de coordenadas 

 Adquirir o conhecimento de Datum 
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 Explorar as potencialidades de cada sistema de projeção cartográfica  

Roteiro de conteúdos 

 Cartografia e Sistemas de Coordenadas 

 O mapa - Atributos, tipos e elementos  

 Cartografia e Geodesia - Definição e Evolução  

 Superfícies de Referência  

 Projeções e Sistemas de Coordenadas  

 Representações Cartográficas 

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; Acesso a internet; MS Office. 

 Quantum GIS 
 

Unidade curricular: Bases de Dados 

Docente coordenador – Nelson Silva 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC – A Unidade Curricular Bases de Dados, cobre os conceitos essenciais de uma geodatabase e ensina a 

guardar de forma centralizada, gerir e manter a qualidade dos dados GIS. Irá aprender a criar uma geodatabase, transferir dados 
existentes para a geodatabase, editar dados guardados numa geodatabase. 

Competências a desenvolver  

 Conhecer as várias fases de planeamento e criação de uma base de dados em ambiente SIG 

 Entender como a geodatabase armazena dados geográficos. 

 Entender as diferenças entre os tipos de geodatabase.  

 Descrever os três principais componentes da geodatabase. 

 Saber que outros componentes podem ser armazenadas numa geodatabase. 

 Entender como os dados raster são manuseados na geodatabase. 

 Aceder a informação sobre a geodatabase e seus componentes. 

 Conhecer as várias formas disponibilizadas pelo Quantum GIS para alteração do esquema da base de dados SIG 

 Conhecer os métodos e as ferramentas que permitem preencher uma base de dados SIG 

 Conhecer os métodos de validação de atributos para a Geodatabase e objetos associados

Roteiro de conteúdos 

 Planeamento de uma base de dados SIG 

 A geodatabase 

 O Schema da Base de Dados SIG 

 Preencher a Base de Dados 

 Validação de Atributos 

 Validação Geométrica

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; acesso a internet; MS Office. 

 Quantum GIS 

 Postgre SQL 

Unidade curricular: Edição e Tratamento de Dados 

Docente coordenador – Nelson Silva 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC – A Unidade Curricular Edição e Tratamento de Dados, está estruturada para que o formando adquira 

conhecimentos operacionais do software de trabalho, e efetue operações complexas de digitalização, edição, tratamento e modificação 
de dados. 

Competências a desenvolver  

 Produzir operações de digitalização de elementos gráficos. 

 Produzir operações de modificação e eliminação de elementos gráficos 

 Produzir operações de normalização e conectividade 

 Explorar as potencialidades do software e proceder a operações de Data Quality, nomeadamente inserção, modificação e 
eliminação.

Roteiro de conteúdos 

 Edição e criação de Features 

 Ferramentas Snapping 

 Tarefas de Edição 

 Ferramenta Sketch 

 Edição de atributos 

 Tipos de campos para dados tabulares 

 Ferramentas de edição avançada 

 Modificação de Features 

 Advanced Editing 

 Slip & Divide 
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 Buffer 

 Copy Parallel 

 Union & Intersect 

 Merge 

 Modificação de Features 

 Editar em topologia Geodatabase e Topologia de mapas

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; acesso a internet; MS Office. 

 Quantum GIS 

 

Unidade curricular: Análise Vetorial 

Docente coordenador – Nelson Silva 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC – A Unidade Curricular Análise Vetorial, está estruturada para que o formando adquira conhecimentos 

operacionais do software de trabalho, e resolva problemas com suporte em ferramentas de geoprocessamento. 

Competências a desenvolver  

 Adicionar dados de diferentes fontes  

 Criar e usar componentes da geodatabase que mantenham a integridade dos dados e previnam erros na criação e edição de 
dados  

 Resolver problemas de alinhamento de dados espaciais  

 Usar ferramentas de geoprocessamento para fins analíticos que suportam a tomada de decisão  

 Construir modelos para automatizar a metodologia de trabalho de análise

Roteiro de conteúdos 

 Fluxos dos processos de análise 

 Proximidade entre Features 

 Operações de geoprocessamento 

 Relações topológicas entre Features 

 Modelação 

 Operações análise 

 Georreferenciação de Eventos 

 Criação de Eventos 

 Layer de Eventos

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; acesso a internet; MS Office. 

 Quantum GIS 

 

Unidade curricular: Análise Espacial Matricial e 3 D 

Docente coordenador – Francisco Costa 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC – A Unidade Curricular Análise Matricial e 3 D, está estruturada para que o formando adquira conhecimentos 

operacionais do software de trabalho, que lhe permitam utilizar as ferramentas SIG de análise matricial, utilizando funções de álgebra 
de mapas e de lógica difusa. 

Competências a desenvolver  

 Usar diferentes métodos de interpolação para criar superfícies a partir de uma amostra de dados, e avaliar os resultados.  

 Calcular densidades, declives e outras características do terreno  

 Aplicar definições de geoprocessamento no controlo das propriedades dos dados output  

 Construir expressões com álgebra de mapa no Raster Calculator para executar ferramentas, operadores e funções do Spatial 
Analyst para análise SIG  

 Controlar os valores das células output através de ferramentas de lógica e condição  

 Analisar células através de operações locais, focais, zonais e globais  

 Criar modelos para automatizar e partilhar metodologias de trabalho de geoprocessamento de dados raster  

 Realizar análise fuzzy overlay para detetar possíveis imprecisões nos atributos dos dados 

 Visualizar dados SIG em representação 3D global e local  

 Criar e importar dados 3D  

 Editar e manter dados vetoriais 3D em ambiente 3D  

 Realizar análises 3D tais como bacias de visão, visibilidade, volumetria e análises de terreno em dados vetoriais e raster  

 Otimizar a visualização 3D para o seu uso no desktop  

 Visualizar dados temporais em 3D e criar animações em 3D  

 Calcular declives e aclives,  

 Elaborar perfis
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Roteiro de conteúdos 

 Formatos de armazenamento de geo-dados 

 O modelo raster ou matricial – características, vantagens 
e desvantagens 

 O processo de análise espacial matricial 

 O ambiente de análise 

 Operações de análise espacial 

 Funções de modelação celular 

 Interpolação espacial 

 Análise de superfícies 

 Modelos de dados 

 Modelos 2D e 3D 

 Modelação de superfícies 

 Análise de superfícies 

 Ambiente QuantumGIS para 3D 

 Visualização em 3D 

 Animações 3D 

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; acesso a internet; MS Office 

 Quantum GIS 

 
 

Unidade curricular: GIS Web Mapping 

Docente coordenador – Francisco Costa 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC - A Unidade Curricular GIS Web Mapping procura sistematizar as potencialidades de um WebGIS, 

nomeadamente a forma como possibilita o acesso a funcionalidades SIG em qualquer local com acesso à Internet e sem a 
necessidade de recorrer a qualquer software para além de um simples browser. A Internet constitui-se como um meio privilegiado na 
disponibilização de grandes quantidades de informação geográfica, tornando possível o acesso, por parte dos utilizadores a 
funcionalidades SIG a partir do seu browser. A publicação de mapas e a partilha de informação espacial na Internet e intranet são 
soluções de SIG que podem ser de grande importância para investigadores, colaboradores, engenheiros, gestores, técnicos de campo 
e gabinete, público em geral e outros. Deste modo, os maiores benefícios da utilização da tecnologia WebGIS incluem: capacidade de 
distribuir dados e funcionalidades SIG a um grande conjunto de utilizadores, evitar a necessidade de compra de software SIG por parte 
dos utilizadores, e a não necessidade de formação específica dos utilizadores.  

 

 

Competências a desenvolver  

 Compreensão do modo de disponibilização da informação geográfica através de um browser, no qual se pode fazer a 
visualização de um conjunto de informação temática assim como, a realização de algumas operações de análise e pesquisa.  

  Compreensão dos componentes básicos de um WebGIS e as diferentes metodologias de implementação existentes, 
abordando as vantagens das soluções WebGIS OpenSource.  

  Compreensão das especificações para serviços WebGIS do Open GeoSpatial Consortium (OGC) e das principais opções 
existentes de software WebGIS OpenSource • Utilização de software WebGIS OpenSource: GeoServer e sua integração com 
QGIS. 

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal; Acesso a internet; MS Office 

 Quantum GIS 
 
 

Unidade curricular: SIG nas Organizações  

Docente coordenador – Francisco Costa 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC - A Unidade Curricular SIG nas Organizações, está estruturada para ser o corolário dos conhecimentos 

adquiridos, comparando-os com aplicações em funcionamento em diversas organizações.   

Competências a desenvolver  

 Avaliar os conhecimentos adquiridos comparando-os com aplicações reais e em exploração funcional.

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal, acesso a internet, MS Office 

 Quantum GIS ou GeoConcept 
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Unidade curricular: Projeto Coletivo + Exame 

Docente coordenador – Francisco Costa, Nelson Silva 

Tutor – Nelson Silva 

Apresentação da UC - A Unidade Curricular Projeto Coletivo, está estruturada para que o formando aplique conhecimentos 

operacionais e teóricos aprendidos nas unidades anteriores. 

Competências a desenvolver  

 Aplicação de conhecimentos adquiridos 

Formato de Avaliação 

 Projeto em ambiente SIG 

 Teste de avaliação 

Recursos de aprendizagem 

 Computador pessoal, acesso a internet, MS Office 

 Quantum GIS 


