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Plano de Estágio do CET 

 

O plano de estágio do CET que foi estipulado em conformidade entre a 

estagiária, o Supervisor da Organização e a Professora Orientadora da ESTG, foi o 

seguinte:  

� Introdução ao estudo do Cadastro Predial; 

 

� Normas e Legislação da Conservação do Cadastro Geométrico da 

Propriedade Rústica; 

 

� Curso de Formação em MicroStation; 

 

� Georreferenciação de secções cadastrais em I/RAS C; 

 

� Utilização de equipamentos topográficos: Estação Total e Estação GPS; 

 

� Execução de Processos de Reclamação Administrativa na freguesia e no 

concelho de Castelo Branco, com o recurso à tecnologia existente na DRC e à formação 

ministrada. 
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Resumo do Estágio do CET 

 

Neste estágio foi possível ver como as normas e legislação da conservação do 

Cadastro geométrico da propriedade rústica são aplicadas. 

Sucedeu a oportunidade de trabalhar com uma Estação Total Leica TC 1100 e 

com um Receptor GNSS Trimble R6 em diversos levantamentos topográficos. 

Foram também adquiridos conhecimentos sobre o MicroStation e sobre o I/RAS 

C, bem como toda a envolvente destes programas na conservação do cadastro predial. 

Procedeu-se à prática da resolução de alguns PRA – Processos de Reclamação 

Administrativa, do concelho de Castelo Branco, com algum auxílio de um Assistente 

Técnico. 

Todo o trabalho de estágio está descrito neste relatório, que se organizou em 

cinco capítulos:  

� Capítulo I – Introdução 

� Capítulo II – Tipo de Equipamentos Utilizados 

� Capítulo III – Noções de Topografia e Cadastro Predial 

� Capítulo IV – Trabalho Realizado no Estágio 

� Capítulo V – Conclusões 
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Glossário 

 

Centroide - ponto no interior duma forma geométrica que define o seu centro 

geométrico. 

DRC – Direcção Regional do Centro. 

FieldWorks – programa que permite importação de dados em vários formatos - 

txt, gsi, etc – que depois de preparados podem ser convertidos em informação vectorial. 

GNSS – Sistema de Satélites para Navegação e Posicionamento Global. 

I/RAS C – Plataforma para edição e manipulação de imagens raster. 

MicroStation J – Programa de CAD. Plataforma para digitalização de elementos 

vectoriais. 

ngXis – Plataforma de edição, multicodificação e análise topológica de 

informação vectorial. 

PCMCIA – tipo de cartão utilizado, neste caso específico nas Estações Totais, 

para armazenamento da informação recolhida nos levantamentos topográficos, 

permitindo assim a transferência dos dados para um computador. 

PRA – Processo de Reclamação Administrativa. 

Raster – Imagens que contém a descrição de cada pixel (ou bitmap, que significa 

mapa de bits em inglês). 
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Capítulo I – Introdução

 

1.1 - Apresentação da Instituição

IGP – Instituto Geográfico Português, é a Autoridade Nacional de Geodesia, 

Cartografia e Cadastro em 

política nacional de informação geográfica de base, foi criado em 2002 devido ao 

surgimento de políticas de modernização administrativa e consolidação das finanças 

públicas constantes. O IGP surg

– CNIG e o Instituto Português da Cartografia e Cadastro 

 

 

 

 

 

 

 

Este localiza a sua sede em Lisboa, garantindo por toda a zona geográfica do 

país Serviços Descentralizados, cuja sua denominação

� Delegação Regional do Norte em Mirandela;

Figura 
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Introdução 

Apresentação da Instituição 

Instituto Geográfico Português, é a Autoridade Nacional de Geodesia, 

 Portugal, que tem a seu cargo a certificação da execução da 

política nacional de informação geográfica de base, foi criado em 2002 devido ao 

surgimento de políticas de modernização administrativa e consolidação das finanças 

públicas constantes. O IGP surgiu depois do Centro Nacional de Informação Geográfica 

CNIG e o Instituto Português da Cartografia e Cadastro – IPCC. 

Este localiza a sua sede em Lisboa, garantindo por toda a zona geográfica do 

país Serviços Descentralizados, cuja sua denominação e localização são:

Delegação Regional do Norte em Mirandela; 

Figura 1 – IGP – Instituto Geográfico Português. 
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Instituto Geográfico Português, é a Autoridade Nacional de Geodesia, 

Portugal, que tem a seu cargo a certificação da execução da 

política nacional de informação geográfica de base, foi criado em 2002 devido ao 

surgimento de políticas de modernização administrativa e consolidação das finanças 

iu depois do Centro Nacional de Informação Geográfica 

Este localiza a sua sede em Lisboa, garantindo por toda a zona geográfica do 

e localização são: 
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� Estrutura Desconcentrada da Delegação Regional do Norte em Santa 

Maria da Feira; 

� Delegação Regional do Centro em Castelo Branco;

� Estrutura Desconcentrada da Delegação Regional do Centro 

Coimbra; 

� Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo em Santarém;

� Delegação Regional do Alentejo em Beja;

� Delegação Regional do Algarve em Faro.

 

1.2 - Apresentação do local de e

O estágio respectivo ao presente relatório, decorreu na Del

Centro em Castelo Branco, com o NIF 506132307.

 

Nesta Delegação fazem parte da organização 14 funcionários na totalidade:

� 1 Chefe de Divisão 

� 1 Técnico Superior 

Figura 2 – Localização da Delegação Regional do Centro, Castelo Branco
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Estrutura Desconcentrada da Delegação Regional do Norte em Santa 

Delegação Regional do Centro em Castelo Branco; 

Estrutura Desconcentrada da Delegação Regional do Centro 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo em Santarém; 

Delegação Regional do Alentejo em Beja; 

Delegação Regional do Algarve em Faro. 

Apresentação do local de estágio 

O estágio respectivo ao presente relatório, decorreu na Delegação Regional do 

Centro em Castelo Branco, com o NIF 506132307. 

Nesta Delegação fazem parte da organização 14 funcionários na totalidade:

1 Chefe de Divisão – Eng.º Manuel Reis. 

1 Técnico Superior – Eng.º Domingos. 

Localização da Delegação Regional do Centro, Castelo Branco
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Estrutura Desconcentrada da Delegação Regional do Norte em Santa 

Estrutura Desconcentrada da Delegação Regional do Centro em 

 

egação Regional do 

Nesta Delegação fazem parte da organização 14 funcionários na totalidade: 

Localização da Delegação Regional do Centro, Castelo Branco. 
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� 11 Assistentes Técnicos – Sra. Ana, 

Sra. Lina, 

Sra. Ana, 

Sr. Eduardo Louro, 

Sr. Elias, 

Sr. Camilo, 

Sr. Santos, 

Sr. António Aguiar, 

Sr. José Apolinário, 

Sr. Francisco, 

Sr. Nora. 

� 1 Técnico Operacional. – Sra. Isabel. 
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Capítulo II – Tipo de Equipamento Utilizado

 

Neste capítulo será 

execução dos vários levantamentos exercidos ao longo de todo o tempo de estágio, bem 

como do material utilizado em gabinete para tratamento de toda a informação.

 

2.1 – Equipamento utilizado no tra

No trabalho exercido em campo é diversificado o material que pode ser 

necessário utilizar entre material

foram utilizados alguns tipos de equipamentos, como podemos ver em seguida: 
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Tipo de Equipamento Utilizado 

 feita uma descrição do material utilizado em campo para a 

execução dos vários levantamentos exercidos ao longo de todo o tempo de estágio, bem 

como do material utilizado em gabinete para tratamento de toda a informação.

Equipamento utilizado no trabalho de campo 

No trabalho exercido em campo é diversificado o material que pode ser 

necessário utilizar entre material de medição e material auxiliar. No decorrer do estágio 

foram utilizados alguns tipos de equipamentos, como podemos ver em seguida: 

Figura 3 – Estação Total Leica TC 1100 
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feita uma descrição do material utilizado em campo para a 

execução dos vários levantamentos exercidos ao longo de todo o tempo de estágio, bem 

como do material utilizado em gabinete para tratamento de toda a informação. 

No trabalho exercido em campo é diversificado o material que pode ser 

o decorrer do estágio 

foram utilizados alguns tipos de equipamentos, como podemos ver em seguida:  
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Figura 
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Figura 4 – Receptor GNSS Trimble R6. 

Figura 5 – Estação Total Sokkia 330R. 

Figura 6 – Tripé de Madeira Sokkia. 
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Figura 7 – Prismas Retrodirectivos. 

Figura 8 – Bastões Extensíveis. 

Figura 9 – Baterias dos Equipamentos. 
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Figura 10 – Rádios Transmissores. 

Figura 11 – Fita Métrica. 

Figura 12 – Carregadores das Baterias. 
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2.2 – Equipamento utilizado no trabalho de gabinete 

Em gabinete é tratada a informação recolhida em campo, para tal a DRC dispõe 

do seguinte equipamento e software: 

� Computadores de secretária; 

� Impressoras; 

� Software de desenho assistido por computador (CAD). 

O hardware que anteriormente foi referido não é material específico para o tipo 

de trabalho em questão, trata-se de material comum, mas com capacidade bastante 

razoável para o devido desempenho. 

No que diz respeito ao software que é utilizado, este centra-se essencialmente 

em quatro produtos, MicroStation J, IrasC, FieldWorks e ngXis, dos quais se faz uma 

breve descrição no glossário. 
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Capítulo III – Noções de Topografia e Cadastro Predial 

 

Este capítulo relata algumas noções básicas de Topografia e de Cadastro Predial, 

tais como definição de topografia, métodos topográficos, levantamentos ligados ou não 

à Rede Geodésica Nacional, algumas definições relativas ao Cadastro e à sua 

conservação, bem como as normas e legislação que se aplicam ao mesmo. 

 

3.1 – Definição de Topografia 

Topografia surgiu da fusão de dois termos: 

 

� Topos que significa “lugar” 

 

     � Grafia que significa “descrição” 

 

A topografia é a ciência que descreve os lugares da Terra e apoiando-se na 

geometria e na trigonometria estuda instrumentos, procura métodos para trabalhar no 

terreno através da medição e respectiva representação gráfica, com maior ou menor 

pormenor, reproduz parcelas da superfície terrestre através de pormenorização 

planimétrica e altimétrica. 
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3.2 – Métodos de levantamento topográfico 

Tal como em muitas outras ciências existem vários métodos para aquisição e 

tratamento de informação, no caso da topografia os métodos de levantamentos 

existentes são entendidos como todo o conjunto de operações em campo e em gabinete 

que permitem elaborar uma carta ou planta. 

Os métodos topográficos para realização dos levantamentos podem-se classificar 

em dois tipos: levantamento directo e levantamento indirecto, cada um com a sua 

funcionalidade para diferentes situações. 

� O levantamento directo consiste nas operações que são feitas directamente 

no terreno, recolhendo no mesmo toda a informação, através de instrumentos de 

medição como por exemplo teodolitos ou estações totais. Este método é mais indicado 

para levantamentos de grande escala relativamente a superfícies pequenas de terreno, 

devido ao custo reduzido e à demora na recolha de informação. 

� O levantamento indirecto baseia-se na recolha abundante de informação 

através da análise aerofotogramétrica, obtida através de fotografias aéreas ou de 

imagens de satélites artificiais, praticamente todas as informações são tratadas em 

gabinete. Este método é por norma mais utilizado em levantamentos que tenham uma 

superfície mais extensa, de escala inferior, devido à dificuldade na obtenção de 

informação rigorosa e nos custos que são muito superiores relativamente ao método 

anteriormente referido. 

No presente estágio os levantamentos topográficos foram todos feitos através do 

método de levantamento directo. 

Antes de ser iniciado qualquer trabalho nesta área é necessário ter alguns 

aspectos em consideração, tais como: 

� Fazer o reconhecimento em campo do próprio terreno, para que assim seja 

possível obter uma leitura mais abrangente do mesmo. 

� Saber qual o fim a que se destina o levantamento. 
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3.3 – Levantamentos topográficos ligados à Rede Geodésica N

Um levantamento topográfico sempre que possível deve ser efectuado estando 

ligado à Rede Geodésica Nacional 

 

 

 

 

 

O modo como os levantamentos topográficos ligados à Rede Geodésica 

Nacional são executados é o seguinte: estaciona

que possível num Marco Geo

coordenadas conhecidas, permitindo assim a determinação de coordenadas de pontos a 

partir dos Vértices Geodésicos, desta forma as coordenadas podem ser transportadas 

para pontos de apoio relativos ao levantam

possível estacionar num local com visibilidade para observação de qualquer Marco, 

pode-se optar pelo GPS. 

Figura 13 – Mapa da Rede Geodésica Nacional.
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amentos topográficos ligados à Rede Geodésica Nacional

Um levantamento topográfico sempre que possível deve ser efectuado estando 

désica Nacional - RGN, facilitando assim o objectivo a atingir.

 

 

 

 

 

 

 

 

O modo como os levantamentos topográficos ligados à Rede Geodésica 

Nacional são executados é o seguinte: estaciona-se num determinado ponto ou sempre 

num Marco Geodésico e orienta-se o aparelho para um Marco de 

coordenadas conhecidas, permitindo assim a determinação de coordenadas de pontos a 

partir dos Vértices Geodésicos, desta forma as coordenadas podem ser transportadas 

para pontos de apoio relativos ao levantamento topográfico. Em casos em que não seja 

possível estacionar num local com visibilidade para observação de qualquer Marco, 

Figura 14 – Vértice Geodésico de 3ª Ordem 

Rede Geodésica Nacional. 
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acional 

Um levantamento topográfico sempre que possível deve ser efectuado estando 

RGN, facilitando assim o objectivo a atingir. 

O modo como os levantamentos topográficos ligados à Rede Geodésica 

se num determinado ponto ou sempre 

se o aparelho para um Marco de 

coordenadas conhecidas, permitindo assim a determinação de coordenadas de pontos a 

partir dos Vértices Geodésicos, desta forma as coordenadas podem ser transportadas 

ento topográfico. Em casos em que não seja 

possível estacionar num local com visibilidade para observação de qualquer Marco, 

Vértice Geodésico de 3ª Ordem – Seta. 
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3.4 – Levantamentos topográficos não ligados à Rede Geodésica Nacional 

No caso de um levantamento topográfico não ligado à Rede Geodésica Nacional 

o modo de processamento do trabalho é o seguinte:  

� Define-se um referencial local; 

� Atribuem-se coordenadas fictícias a um ponto que ficará como origem 

desse referencial local, fazendo-se a orientação do instrumento; 

� Dá-se início ao levantamento topográfico. 

 

Para que um levantamento topográfico possa ser efectuado correctamente devem 

coordenar-se previamente no mínimo duas estações, para que no caso de haver 

instabilidade do terreno ou no caso de por descuido tocar-se no tripé e este se 

desnivelar, poder ser facilmente orientado a um ponto já conhecido, garantindo assim 

um levantamento topográfico mais exacto. 

Os levantamentos topográficos executados com a Estação Total Leica TC 1100, 

durante o tempo de estágio, não foram ligados à Rede Geodésica Nacional, dado que 

não era possível executar a ligação nos locais onde os levantamentos foram executados. 

 

3.5 – Definição de Cadastro 

Palavra derivada do grego antigo (κατάστιχον “registo”, de κατά στίχον “linha 

por linha”)  

Cadastro era originalmente qualquer relação de bens, móveis ou imóveis, de um 

determinado proprietário, feito com o objectivo de repartir proporcionalmente as cargas 

fiscais. 

Actualmente o cadastro é um registo de dados que está estruturado, organizado e 

actualizado, nele devem constar os itens básicos, tais como, nomes, moradas, etc. 
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3.6 – Definição de Cadastro P

O cadastro predial consiste num registo administrativo, sistemático e actual, cuj

aplicação pode ter diferentes funcionalidades, que caracterizem e permitam identificar 

os prédios que existam em território nacional.

Este surgiu a partir do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica que tinha 

uma finalidade fundamentalmente fiscal, mas

multifuncional. 

 

As fases pelas quais é constituído o processo de execução cadastral são:

� Demarcação de Prédios;

� Delimitação e Demarcação de Freguesias;

� Triangulação Cadastral e Apoio Fotogramétrico;

� Recolha da Informação através do reconhecimento e completamento;

� Período de Reclamação.

 

 

 

 

 

Devido à não existência de entidades que executassem, explorassem e tivessem 

acesso à informação cadastral, surgiu o Decreto

aprova o regime experimental com vista à criação do Sistema Nacional de Exploração e 

Gestão de Informação Cadastral 
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Definição de Cadastro Predial 

O cadastro predial consiste num registo administrativo, sistemático e actual, cuj

aplicação pode ter diferentes funcionalidades, que caracterizem e permitam identificar 

os prédios que existam em território nacional. 

Este surgiu a partir do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica que tinha 

uma finalidade fundamentalmente fiscal, mas que deu origem a um cadastro de natureza 

As fases pelas quais é constituído o processo de execução cadastral são:

Demarcação de Prédios; 

Delimitação e Demarcação de Freguesias; 

Triangulação Cadastral e Apoio Fotogramétrico; 

a da Informação através do reconhecimento e completamento;

Período de Reclamação. 

Devido à não existência de entidades que executassem, explorassem e tivessem 

acesso à informação cadastral, surgiu o Decreto-Lei nº 224/2007, de 31 de Maio, que 

ova o regime experimental com vista à criação do Sistema Nacional de Exploração e 

Gestão de Informação Cadastral – SiNErGIC. 

Figura 15 – Cadastro Predial. 
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O cadastro predial consiste num registo administrativo, sistemático e actual, cuja 

aplicação pode ter diferentes funcionalidades, que caracterizem e permitam identificar 

Este surgiu a partir do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica que tinha 

que deu origem a um cadastro de natureza 

As fases pelas quais é constituído o processo de execução cadastral são: 

a da Informação através do reconhecimento e completamento; 

Devido à não existência de entidades que executassem, explorassem e tivessem 

Lei nº 224/2007, de 31 de Maio, que 

ova o regime experimental com vista à criação do Sistema Nacional de Exploração e 
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Este veio tornar-se num passo indispensável na criação única de informação 

predial, com a tarefa acrescentada de fornecer a cobertu

facilitando assim os actuais procedimentos de execução e conservação do cadastro.

Cabe ao IGP definir as regras para a produção e fiscalização de informação 

geográfica oficial. 

 

3.7 – Definição de Cadastro Geométrico da 

O cadastro geométrico da propriedade rústica é o registo de prédios rústicos, na 

qual esse mesmo registo é criado através de vicissitudes e condições, sem a necessidade 

de apelação a provas documentais e de natureza jurídica, com finali

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 – Definição de conservação do Cadastro da Propriedade R

A conservação fundamenta

característicos e identificativos referentes a cada prédio que se encontra numa 

determinada área geográfica.

Figura 16 – Mapa do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica 
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se num passo indispensável na criação única de informação 

predial, com a tarefa acrescentada de fornecer a cobertura territorial do cadastro predial, 

facilitando assim os actuais procedimentos de execução e conservação do cadastro.

Cabe ao IGP definir as regras para a produção e fiscalização de informação 

Definição de Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica 

O cadastro geométrico da propriedade rústica é o registo de prédios rústicos, na 

qual esse mesmo registo é criado através de vicissitudes e condições, sem a necessidade 

de apelação a provas documentais e de natureza jurídica, com finalidade tributária.

Definição de conservação do Cadastro da Propriedade Rústica

A conservação fundamenta-se no processo de actualização dos dados 

característicos e identificativos referentes a cada prédio que se encontra numa 

geográfica. 

Mapa do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica existente em Portugal.
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se num passo indispensável na criação única de informação 

ra territorial do cadastro predial, 

facilitando assim os actuais procedimentos de execução e conservação do cadastro. 

Cabe ao IGP definir as regras para a produção e fiscalização de informação 

O cadastro geométrico da propriedade rústica é o registo de prédios rústicos, na 

qual esse mesmo registo é criado através de vicissitudes e condições, sem a necessidade 

dade tributária. 

ústica 

se no processo de actualização dos dados 

característicos e identificativos referentes a cada prédio que se encontra numa 

em Portugal. 
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O modo como a conservação cadastral se executa é através da resolução de PRA 

– Processos de Reclamação Administrativa. Para a sua resolução é necessário que os 

interessados se dirijam aos Serviços de Finanças referentes à área geográfica a que 

dizem respeito os prédios, de modo a que o processo seja documentado, para depois ser 

enviado pelas Finanças para o IGP a fim de estes serem solucionados. 

Os tipos de alterações que são requeridas pelos interessados e que implicam 

operações do IGP nos PRA são: 

� Divisão predial, divisão de coisa comum, permuta de terreno, 

arredondamento ou rectificação de estremas e posse por usucapião; 

� Reconstituição de prédios antigos (constavam na antiga matriz); 

� Desanexação de estrada, caminho público, canal, linha de caminho de ferro 

e constituição de dois prédios distintos; 

� Anexação ou reunião de prédios; 

� Desanexação ou destaque para a área urbana; 

� Alteração da descrição matricial – alteração da utilização de edificações ou 

eliminação de edificações por se encontrarem em ruínas; 

� Alteração de cultura; 

� Eliminação de árvores encravados; 

� Emparcelamento;  

� Alteração da toponímia (local ou nome do prédio rústico). 

 

Para além destas alterações são executadas outras, tais como as actualizações do 

nome do proprietário quando um prédio passa para outro proprietário, que são tratadas 

directamente na Direcção de Finanças, que informa o IGP da referida alteração. 
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Os PRA, consoante o teor da informação que existe, podem ser de três tipos 

gerais, dependendo do modo c

do motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro tipo, são processos em que lhe é dado um parecer favorável em face 

da petição inicial apresentada, estes são resolvidos meramente em gabinete, não 

necessitam de deslocação ao 

O segundo tipo, são os que necessitam de operações de campo, tendo de os 

interessados aguardar tal operação, e onde se verifique a necessidade de agregar 

documentação complementar, ou mesmo quando se encontram discrepâncias entre os 

casos apresentados pelos requerentes e os elementos cadastrais, estes processos são 

resolvidos em gabinete mas com deslocação ao campo para uma demarcação 

conveniente. 

O terceiro tipo, são aqueles processos que por terem certas irregularidades, têm 

de ser devolvidos, estes processos não têm qualquer tipo de intervenção.

Perante o segundo tipo, quando o trabalho de campo é terminado, os processos 

transitam para gabinete. Nesta fase averigua

e assim terão de ser devolvidos para a re

informação ‘É de indeferir’.

Figura 17 – Capa de um Processo de Reclamação Administrativa (PRA).
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Os PRA, consoante o teor da informação que existe, podem ser de três tipos 

gerais, dependendo do modo como os processos foram documentados ou dependendo 

O primeiro tipo, são processos em que lhe é dado um parecer favorável em face 

da petição inicial apresentada, estes são resolvidos meramente em gabinete, não 

necessitam de deslocação ao campo. 

O segundo tipo, são os que necessitam de operações de campo, tendo de os 

interessados aguardar tal operação, e onde se verifique a necessidade de agregar 

documentação complementar, ou mesmo quando se encontram discrepâncias entre os 

os pelos requerentes e os elementos cadastrais, estes processos são 

resolvidos em gabinete mas com deslocação ao campo para uma demarcação 

O terceiro tipo, são aqueles processos que por terem certas irregularidades, têm 

s processos não têm qualquer tipo de intervenção.

Perante o segundo tipo, quando o trabalho de campo é terminado, os processos 

transitam para gabinete. Nesta fase averigua-se se os processos apresentam deficiências 

e assim terão de ser devolvidos para a respectiva Direcção de Finanças, com a 

informação ‘É de indeferir’. 

Capa de um Processo de Reclamação Administrativa (PRA).
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Os PRA, consoante o teor da informação que existe, podem ser de três tipos 

omo os processos foram documentados ou dependendo 

O primeiro tipo, são processos em que lhe é dado um parecer favorável em face 

da petição inicial apresentada, estes são resolvidos meramente em gabinete, não 

O segundo tipo, são os que necessitam de operações de campo, tendo de os 

interessados aguardar tal operação, e onde se verifique a necessidade de agregar 

documentação complementar, ou mesmo quando se encontram discrepâncias entre os 

os pelos requerentes e os elementos cadastrais, estes processos são 

resolvidos em gabinete mas com deslocação ao campo para uma demarcação 

O terceiro tipo, são aqueles processos que por terem certas irregularidades, têm 

s processos não têm qualquer tipo de intervenção. 

Perante o segundo tipo, quando o trabalho de campo é terminado, os processos 

se se os processos apresentam deficiências 

spectiva Direcção de Finanças, com a 

Capa de um Processo de Reclamação Administrativa (PRA). 
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Os outros processos em condições de trabalho de gabinete seguem para os 

desenhadores que vão actualizar os mapas parcelares e outros elementos cadastrais, 

fazendo no fim uma última revisão. 

Para quem executa o desenho e para quem faz posteriormente a revisão tem de 

deixar registado o seu nome, data de recepção e a data de entrega do processo, no 

SIPRA – Sistema de Informação de Processos de Reclamação Administrativa.  

 

3.9 – Normas e Legislação da Conservação do Cadastro da Propriedade Rústica 

Para que seja possível uma boa prática, na execução da conservação do cadastro 

da propriedade rústica, esta tem de ser exercida segundo as normas e legislação 

existentes. 

 

� Decreto-Lei nº 180/2009, de 07 de Agosto - Aprova o regime do Sistema 

Nacional de Informação Geográfica, transpondo para a ordem jurídica interna a 

Directiva nº 2007/2/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Março, que 

estabelece uma Infra-Estrutura de Informação Geográfica na Comunidade Europeia 

(INSPIRE) e revoga o Decreto-Lei nº 53/90, de 13 de Fevereiro. 

� Decreto-Lei nº 224/2007, de 31 de Maio - Aprova o regime experimental da 

execução, exploração e acesso à informação cadastral, visando a criação do Sistema 

Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SiNErGIC). 

� Decreto-Lei nº 202/2007, de 25 de Maio - Terceira alteração ao Decreto-Lei 

nº 193/95, de 28 de Julho, que estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer 

a produção cartográfica no território nacional. 

� Despacho nº 22/DG/2007, de 11 de Maio - Criação das unidades orgânicas 

flexíveis (divisões) da estrutura orgânica do Instituto Geográfico Português. 

� Portaria nº 589/2007, de 10 de Maio - Fixa o número máximo de unidades 

orgânicas flexíveis do Instituto Geográfico Português. 
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� Portaria nº 527/2007, de 30 de Abril - Determina a estrutura nuclear dos 

serviços do Instituto Geográfico Português bem como as competências das respectivas 

unidades orgânicas. 

� Decreto-Lei nº 133/2007, de 27 de Abril - Lei orgânica do Instituto 

Geográfico Português. 

� Decreto-Lei nº 207/2006, de 27 de Outubro - Lei orgânica do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

� Resolução do Conselho de Ministros nº 45/2006, de 4 de Maio - Governo 

aprova as linhas orientadoras para a execução, manutenção e exploração de informação 

cadastral através da criação do Sistema Nacional de Execução e Gestão de Informação 

Cadastral (SiNErGIC). 

� Decreto-Lei nº 172/95, de 18 de Julho - Cadastro Predial. 

� Decreto-Lei nº 53/90, de 13 de Fevereiro - Cria o Sistema Nacional de 

Informação Geográfica. 

� Decreto Regulamentar nº 48/83, de 14 de Junho - Regulamento sobre a 

Actividade Fotográfica e Cartográfica para Fins Civis. 

�Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril - Capítulo III Sinalização Geodésica. 
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Capítulo IV – Trabalho Realizado no Estágio 

 

De seguida apurar-se-á todo o trabalho desenvolvido durante o tempo de estágio. 

Optou-se por fazer uma separação, por itens, de todo o trabalho realizado para 

uma melhor estruturação e para que possa ser proporcionalmente fácil de ler e 

compreender. 

Em cada um dos seguintes artigos será feita uma descrição de todo o trabalho 

realizado, os passos efectuados, bem como os resultados obtidos. 

 

4.1 – Levantamentos Topográficos 

Os levantamentos topográficos são a prática principal na execução da 

conservação do cadastro, e durante o tempo de estágio foram desenvolvidos dois tipos 

de levantamentos como se poderá ver em seguida. 

 

4.1.1 – Levantamentos Topográficos para resolução de Processos de 

Reclamação Administrativa 

Durante o estágio procedeu-se à resolução de alguns PRA, referentes aos 

Concelhos de Castelo Branco e de Ponte de Sôr, em conjunto com outra colega 

estagiária na mesma Delegação e um Assistente Técnico. 
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A resolução dos processos consistiu na deslocação ao campo, feita através de 

uma das viaturas existente na Delegação, para executar os levantamentos topográficos 

pretendidos, com o acompanhamento de um Assistente Técnico, permitindo assim uma 

maior facilidade de aprendizagem.

Os equipamentos utilizados foram o Receptor GNSS Trimble R6 e a Estação 

Total Leica TC 1100, mas sempre que possível foi utilizado o Receptor GNSS. Como 

em zonas muito arborizadas, o Receptor GNSS perdia o sinal dos satélites e não 

permitia a execução do levantamento, nessas situações recorria

Em casos específicos e de fácil resolução, foi também utilizada, além do 

Receptor GNSS ou da Estação Total, a fita métrica para definir alinhamentos e 

intersecções. 

Todo este trabalho é apoiado por um

capa do PRA, onde por norma é criado um 

que o requerente pretende, e visualizar o local, para que posteriormente facilite as 

operações em gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 
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A resolução dos processos consistiu na deslocação ao campo, feita através de 

uma das viaturas existente na Delegação, para executar os levantamentos topográficos 

pretendidos, com o acompanhamento de um Assistente Técnico, permitindo assim uma 

dade de aprendizagem. 

Os equipamentos utilizados foram o Receptor GNSS Trimble R6 e a Estação 

Total Leica TC 1100, mas sempre que possível foi utilizado o Receptor GNSS. Como 

em zonas muito arborizadas, o Receptor GNSS perdia o sinal dos satélites e não 

rmitia a execução do levantamento, nessas situações recorria-se à Estação Total.

Em casos específicos e de fácil resolução, foi também utilizada, além do 

Receptor GNSS ou da Estação Total, a fita métrica para definir alinhamentos e 

trabalho é apoiado por uma folha de rosto que é colocada em anexo à 

capa do PRA, onde por norma é criado um croqui que se faz em campo após verificar o 

que o requerente pretende, e visualizar o local, para que posteriormente facilite as 

Figura 18 – Folha de rosto anexa de um PRA. 
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A resolução dos processos consistiu na deslocação ao campo, feita através de 

uma das viaturas existente na Delegação, para executar os levantamentos topográficos 

pretendidos, com o acompanhamento de um Assistente Técnico, permitindo assim uma 

Os equipamentos utilizados foram o Receptor GNSS Trimble R6 e a Estação 

Total Leica TC 1100, mas sempre que possível foi utilizado o Receptor GNSS. Como 

em zonas muito arborizadas, o Receptor GNSS perdia o sinal dos satélites e não 

se à Estação Total. 

Em casos específicos e de fácil resolução, foi também utilizada, além do 

Receptor GNSS ou da Estação Total, a fita métrica para definir alinhamentos e 

a folha de rosto que é colocada em anexo à 

que se faz em campo após verificar o 

que o requerente pretende, e visualizar o local, para que posteriormente facilite as 
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Após a deslocação ao campo, procedeu-se à resolução dos processos em 

gabinete, tratando toda a informação recolhida através do software referido 

anteriormente, transitando depois os mesmos para os desenhadores para eles 

actualizarem os mapas parcelares e outros elementos cadastrais, e fazerem 

seguidamente uma revisão. 

Com isto foi possível perceber a importância da resolução dos Processos de 

Reclamação Administrativa na conservação do Cadastro. 

Foi muito interessante fazer este tipo de trabalho, dado que de um processo para 

outro diferem os tipos de alterações que são requeridas pelos interessados, permitindo 

assim ter uma maior noção de que um levantamento topográfico pode ter vários fins. 

Com isto foi também possível perceber quais as condições em que se têm de 

executar os levantamentos topográficos e que tipo de equipamento se deve utilizar. 

 

4.1.2 – Outros Levantamentos Topográficos 

Foi também possível utilizar a Estação Total e o Receptor GNSS Trimble R6, 

para executar outros levantamentos topográficos, não com fins processuais, mas para 

interagir com os equipamentos, adquirindo uma maior facilidade e prática na utilização 

destes equipamentos para futuros levantamentos. 

Estes levantamentos topográficos, executados durante o tempo de estágio, que 

seguidamente serão descritos, foram todos executados com o acompanhamento de um 

Assistente Técnico. 

 

4.1.2.1 – Levantamento Topográfico do Jardim do “Castelo dos 

Templários” 

O primeiro levantamento topográfico foi efectuado no Jardim do “Castelo dos 

Templários” (como é conhecido localmente) em Castelo Branco, no dia 10/08/2010 

com a Estação Total Leica TC 1100. 
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Figura 20 - Planta do Levantamento Topográfico d

 

Em campo foram criados três pontos estação, com o objectivo de fazer o 

levantamento de alguns elementos topográficos notáveis, existente

como: lancil, passeios, candeeiros, bancos de pedra e mesas em pedra.

Em gabinete, procedeu

informação. Os dados recolhidos em campo, foram armazenados num cartão PCMCIA, 

que em gabinete, foi introduzido num computador para proceder à transferência de toda 

a informação relativa ao levantamento. Os dados foram respectivamente tratados no 

FieldWorks, sendo depois importados para o 

final:  

� Planta do levantamento topográfico do Jardim do “Castelo dos Templários”.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Localização do
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ta do Levantamento Topográfico do Jardim do “Castelo dos Templários”.

Em campo foram criados três pontos estação, com o objectivo de fazer o 

levantamento de alguns elementos topográficos notáveis, existentes no jardim, tais 

como: lancil, passeios, candeeiros, bancos de pedra e mesas em pedra. 

Em gabinete, procedeu-se ao tratamento dos dados e de toda a restante 

informação. Os dados recolhidos em campo, foram armazenados num cartão PCMCIA, 

i introduzido num computador para proceder à transferência de toda 

a informação relativa ao levantamento. Os dados foram respectivamente tratados no 

sendo depois importados para o MicroStation, no qual resultou um projecto 

evantamento topográfico do Jardim do “Castelo dos Templários”.

Localização do Jardim do “Castelo dos Templários” em Castelo Branco.
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o Jardim do “Castelo dos Templários”. 

Em campo foram criados três pontos estação, com o objectivo de fazer o 

s no jardim, tais 

se ao tratamento dos dados e de toda a restante 

informação. Os dados recolhidos em campo, foram armazenados num cartão PCMCIA, 

i introduzido num computador para proceder à transferência de toda 

a informação relativa ao levantamento. Os dados foram respectivamente tratados no 

, no qual resultou um projecto 

evantamento topográfico do Jardim do “Castelo dos Templários”. 

“Castelo dos Templários” em Castelo Branco. 
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Pode-se observar a respectiva memória descritiva e todo o projecto final, de um 

modo mais pormenorizado, no Anexo 1.

Este levantamento para além do respectivo acompanhamento por parte 

Assistente Técnico, como já referido anteriormente, foi feito juntamente com outra 

colega estagiária, do mesmo curso, que também fez o estágio na mesma Delegação.

 

4.1.2.2 – Levantamento Topográfico na Senhora de Mércoles

O segundo levantamento to

Castelo Branco, no dia 01/09/2010, este levantamento também foi feito com a Estação 

Total Leica TC 1100 e foi georreferenciado em 

 

Em campo foi usado o método da estação livre

objectivo de fazer o levantamento das construçõe

Depois em gabinete, procedeu

informação. Os dados recolhidos em campo, também foram armazenados num cartão 

PCMCIA, que em gabinete, foi introduzido novamente num computador para se 

proceder à transferência de toda a informação relativa

respectivamente tratados no 

no qual resultou um projecto final

no MicroStation: 

Figura 21 – Localização da S
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se observar a respectiva memória descritiva e todo o projecto final, de um 

modo mais pormenorizado, no Anexo 1. 

Este levantamento para além do respectivo acompanhamento por parte 

Assistente Técnico, como já referido anteriormente, foi feito juntamente com outra 

colega estagiária, do mesmo curso, que também fez o estágio na mesma Delegação.

Levantamento Topográfico na Senhora de Mércoles

O segundo levantamento topográfico foi efectuado na Senhora de Mércoles, em 

Castelo Branco, no dia 01/09/2010, este levantamento também foi feito com a Estação 

Total Leica TC 1100 e foi georreferenciado em Datum 73. 

Em campo foi usado o método da estação livre, criando duas esta

objectivo de fazer o levantamento das construções existentes no local: WC e habitação.

Depois em gabinete, procedeu-se ao tratamento dos dados e de toda a restante 

informação. Os dados recolhidos em campo, também foram armazenados num cartão 

MCIA, que em gabinete, foi introduzido novamente num computador para se 

proceder à transferência de toda a informação relativa ao levantamento.

respectivamente tratados no FieldWorks, sendo depois importados para o 

ltou um projecto final, em Datum 73, ou seja a georreferenciação foi feita 

Localização da Senhora de Mércoles em Castelo Branco.
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se observar a respectiva memória descritiva e todo o projecto final, de um 

Este levantamento para além do respectivo acompanhamento por parte de um 

Assistente Técnico, como já referido anteriormente, foi feito juntamente com outra 

colega estagiária, do mesmo curso, que também fez o estágio na mesma Delegação. 

Levantamento Topográfico na Senhora de Mércoles 

pográfico foi efectuado na Senhora de Mércoles, em 

Castelo Branco, no dia 01/09/2010, este levantamento também foi feito com a Estação 

, criando duas estações, com o 

: WC e habitação. 

se ao tratamento dos dados e de toda a restante 

informação. Os dados recolhidos em campo, também foram armazenados num cartão 

MCIA, que em gabinete, foi introduzido novamente num computador para se 

ao levantamento. Os dados foram 

sendo depois importados para o MicroStation, 

73, ou seja a georreferenciação foi feita 

de Mércoles em Castelo Branco. 
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� Planta do Levantamento T

Senhora de Mércoles (*); 

� Planta Total do L

da Senhora de Mércoles (**).

(Obs. *- levantamento executado só pela estagiária e Assistente Técnico; ** 

partes dos levantamentos executados pela própria estagiária e pela outra estagiária também 

presente na Delegação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Planta Total do Levantamento

Figura 22 - Planta do Levantamento Topográfico,
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Planta do Levantamento Topográfico, georreferenciado em Datum 73, 

do Levantamento Topográfico, georreferenciado

de Mércoles (**). 

levantamento executado só pela estagiária e Assistente Técnico; ** 

partes dos levantamentos executados pela própria estagiária e pela outra estagiária também 

do Levantamento Topográfico, georreferenciado em Datum 73, d

Planta do Levantamento Topográfico, georreferenciado em Datum 73, da Senhora
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eorreferenciado em Datum 73, da 

eorreferenciado em Datum 73, 

levantamento executado só pela estagiária e Assistente Técnico; ** - junção das duas 

partes dos levantamentos executados pela própria estagiária e pela outra estagiária também 

Topográfico, georreferenciado em Datum 73, da Senhora de Mércoles. 

enhora de Mércoles. 
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Figura 24 – Localização do Largo Melvin Jones em Castelo Branco.

Pode-se observar no Anexo 2

topográfico, em conjunto com todo o projecto final.

 

4.1.2.3– Levantamento Topográfico

O terceiro levantamento topográfico foi efectuado no Largo Melv

ao Hospital em Castelo Branco, no dia 02/09/2010, o levantamento em questão foi feito 

com o Receptor GNSS Trimble R6, em 

 

No campo procedeu

notáveis, existentes no respectivo

bancos, fontes e zonas relvadas.

Já posteriormente em gabinete, procedeu

bem como de toda a informação. Os dados que foram recolhidos no campo, foram 

armazenados na memória interna do Receptor GNSS, sendo em gabinete transferidos 

para um computador através de um disco removível (

FieldWorks, passando depois para o 

originou também um projecto fina

� Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones (*);

� Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones, com fundo em 

Ortofotomapa (*). 
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Localização do Largo Melvin Jones em Castelo Branco.

se observar no Anexo 2 uma memória descritiva referente ao levantamento 

topográfico, em conjunto com todo o projecto final. 

Levantamento Topográfico do Largo Melvin Jones 

O terceiro levantamento topográfico foi efectuado no Largo Melv

ao Hospital em Castelo Branco, no dia 02/09/2010, o levantamento em questão foi feito 

com o Receptor GNSS Trimble R6, em Datum WGS 84. 

No campo procedeu-se ao levantamento de alguns elementos topográficos 

notáveis, existentes no respectivo jardim, assim como: lancis, árvores, candeeiros, 

bancos, fontes e zonas relvadas. 

Já posteriormente em gabinete, procedeu-se ao tratamento de todos os dados 

bem como de toda a informação. Os dados que foram recolhidos no campo, foram 

a interna do Receptor GNSS, sendo em gabinete transferidos 

através de um disco removível (pen drive). Estes foram tratados no 

, passando depois para o MicroStation, através de importação, o qual 

originou também um projecto final: 

Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones (*);

Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones, com fundo em 
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Localização do Largo Melvin Jones em Castelo Branco. 

uma memória descritiva referente ao levantamento 

O terceiro levantamento topográfico foi efectuado no Largo Melvin Jones junto 

ao Hospital em Castelo Branco, no dia 02/09/2010, o levantamento em questão foi feito 

se ao levantamento de alguns elementos topográficos 

jardim, assim como: lancis, árvores, candeeiros, 

se ao tratamento de todos os dados 

bem como de toda a informação. Os dados que foram recolhidos no campo, foram 

a interna do Receptor GNSS, sendo em gabinete transferidos 

. Estes foram tratados no 

, através de importação, o qual 

Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones (*); 

Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones, com fundo em 
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(Obs. *- resultado obtido após a junção das duas partes dos levantamentos executados pela 

própria estagiária e pela outra estagiária também presente na Delegação e respectivo Assistente 

Técnico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme já referido nas observações os

topográficos foram feitos só pela estagiária com o respectivo acompanhament

parte do Assistente Técnico. Estes foram feitos parcialmente, obtendo no fim o 

levantamento total da zona em questão, com a junção das duas partes dos levantamentos 

topográficos feitos por ambas as estagiárias.

 

Segundo foi possível ver anteriormente

a este relatório de estágio encontram

projectos finais, resultantes de cada levantamento topográfico realizado.

Figura 25 – Plan

Figura 26 – Planta do Levantamento Topográfico do Largo Melvin Jones, com fundo em Ortofotomapa.
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resultado obtido após a junção das duas partes dos levantamentos executados pela 

a estagiária e pela outra estagiária também presente na Delegação e respectivo Assistente 

Conforme já referido nas observações os dois últimos levantamentos 

topográficos foram feitos só pela estagiária com o respectivo acompanhament

parte do Assistente Técnico. Estes foram feitos parcialmente, obtendo no fim o 

levantamento total da zona em questão, com a junção das duas partes dos levantamentos 

topográficos feitos por ambas as estagiárias. 

Segundo foi possível ver anteriormente, em anexo (anexo 1, anexo 2 e anexo 3) 

este relatório de estágio encontram-se as respectivas memórias descritivas e os 

projectos finais, resultantes de cada levantamento topográfico realizado.

Planta do Levantamento Topográfico do Largo Melvin Jones.

Planta do Levantamento Topográfico do Largo Melvin Jones, com fundo em Ortofotomapa.
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resultado obtido após a junção das duas partes dos levantamentos executados pela 

a estagiária e pela outra estagiária também presente na Delegação e respectivo Assistente 

dois últimos levantamentos 

topográficos foram feitos só pela estagiária com o respectivo acompanhamento por 

parte do Assistente Técnico. Estes foram feitos parcialmente, obtendo no fim o 

levantamento total da zona em questão, com a junção das duas partes dos levantamentos 

, em anexo (anexo 1, anexo 2 e anexo 3) 

se as respectivas memórias descritivas e os 

projectos finais, resultantes de cada levantamento topográfico realizado. 

o Melvin Jones. 

Planta do Levantamento Topográfico do Largo Melvin Jones, com fundo em Ortofotomapa. 
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4.2 – Georreferenciação de secções cadastrais

A georreferenciação de secções cadastrais consiste em tornar conhecidas as 

coordenadas, escala e rotação, normalmente de imagens, num determinado sistema de 

referência através de uma plataforma que é utilizada para o processo, cuja identificação 

é IrasC, que se integra na 

cadastrais terem sido rasterizadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o tempo de estágio foi possível fazer georreferenciação de secções 

cadastrais, depois de uma pequena formação, por parte de uma Assistent

comunicou todos os passos que tinham de ser seguidos para se obter uma 

georreferenciação dentro das normas para a sua execução.

Figura 

Figura 
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nciação de secções cadastrais 

ciação de secções cadastrais consiste em tornar conhecidas as 

coordenadas, escala e rotação, normalmente de imagens, num determinado sistema de 

referência através de uma plataforma que é utilizada para o processo, cuja identificação 

na MicroStation. Este processo é feito depois das secções 

cadastrais terem sido rasterizadas. 

Durante o tempo de estágio foi possível fazer georreferenciação de secções 

cadastrais, depois de uma pequena formação, por parte de uma Assistent

comunicou todos os passos que tinham de ser seguidos para se obter uma 

georreferenciação dentro das normas para a sua execução. 

Figura 27 – Secção em Formato Raster. 

Figura 28 – Secção em Formato Vectorial. 
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ciação de secções cadastrais consiste em tornar conhecidas as 

coordenadas, escala e rotação, normalmente de imagens, num determinado sistema de 

referência através de uma plataforma que é utilizada para o processo, cuja identificação 

. Este processo é feito depois das secções 

Durante o tempo de estágio foi possível fazer georreferenciação de secções 

cadastrais, depois de uma pequena formação, por parte de uma Assistente Técnica, que 

comunicou todos os passos que tinham de ser seguidos para se obter uma 
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4.3 – Vectorização e Controlo de Qualidade das secções 

A vectorização e o controlo de qualidade das secções cadastrais baseia-se num 

processo de vectorização e análise da informação que tem como base os ficheiros raster, 

ou seja, a informação existente no raster é analisada e com base nos atributos dessa 

informação a mesma é digitalizada com os atributos gráficos que definem a estrutura da 

informação - Especificações Técnicas – pontos, linhas e polígonos. 

Durante o tempo de estágio houve a oportunidade de deslocação até à Estrutura 

Desconcentrada da Delegação Regional do Centro em Coimbra, onde foram adquiridas 

algumas bases e conhecimentos facultadas por parte de uma Assistente Técnica, de 

como é feita a vectorização, bem como posteriormente também é feito o controlo de 

qualidade das respectivas secções cadastrais. 

No que diz respeito à vectorização o trabalho exercido durante o tempo de 

estágio, foi gerar centróides em secções cadastrais referentes a algumas freguesias, ou 

seja, numerar cada prédio existente numa secção cadastral em ficheiro raster para um 

ficheiro vectorial. 

Este trabalho tem por base um projecto em fase experimental, que consiste de 

um modo mais fácil e rápido encontrar um determinado prédio numa secção cadastral, 

não só na própria Delegação, mas também via internet, onde qualquer proprietário pode 

consultar gratuitamente as Secções Cadastrais, respeitantes aos concelhos que possuem 

Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica, bastando apenas saber o concelho, a 

freguesia, a secção e o nº do prédio rústico pretendido. 
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Capítulo V – Conclusões 

 

O principal objectivo deste estágio foi perceber como é executada a Conservação 

do Cadastro da Propriedade Rústica em Portugal, perceber quais os vários tipos de 

pedidos que podem ser feitos pelos proprietários dos prédios e as etapas que os 

Processos de Resolução Administrativa passam, para que estes possam ser resolvidos. 

Após o término deste estágio foi possível compreender que a informação que foi 

adquirida nos tempos de aulas, torna-se numa realidade diferente quando exercitada em 

ambiente real, o que proporcionou uma melhor compreensão e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos. 

Foi propícia a utilização de vários equipamentos existentes na Delegação, o que 

se tornou favorável, permitindo executar trabalhos em âmbito real, ou seja em campo, 

percebendo-se assim as condições em que este tipo de trabalho é executado, bem como 

o alargamento de todos os conhecimentos relativos a topografia e aos tipos de 

equipamentos utilizados na sua prática. 

No tratamento de todos os dados recolhidos em campo foi possível a utilização 

de software existente na Delegação, onde se recebeu formação referente ao mesmo, 

permitindo assim a própria Delegação uma maior facilidade de integração no tipo de 

trabalho exercido na Instituição. 

Este estágio tornou-se um desafio e foi uma mais-valia em contexto de formação 

de trabalho, proporcionando assim aplicação de toda a informação adquirida durante 

todo o curso, bem como permitiu a aquisição de novos conhecimentos, deter capacidade 
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de cumprir prazos estipulados, apresentar espírito de equipa, adaptação aos locais, quer 

à Instituição (DRC) em si, quer à cidade.  

No que diz respeito ao acolhimento feito por parte da instituição, tornou-se 

relevante, dada toda a disponibilidade que os funcionários pertencentes à DRC cederam 

durante todo o tempo de estágio e cada vez que surgia qualquer dúvida ou questão, 

resultando assim num estágio agradável e proveitoso. 

De um outro modo, mas não com uma menor importância, este estágio permitiu 

um primeiro contacto com o mundo real de trabalho, com um maior desenvolvimento 

de relações profissionais entre chefe, colegas de trabalho, bem como o cumprimento de 

tarefas e prazos. 
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Anexo 1 

Levantamento Topográfico do Jardim do “Castelo dos Templários” em 

Castelo Branco e respectiva Memória Descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio do Curso de Especialização Tecnológica 

Topografia e Sistemas de Informação Geográfica 

 

 

Telma Cristina Pereira Pais 

 

Memória Descritiva 

 

1) Introdução 

Esta memória descritiva está relacionada com um levantamento topográfico 

efectuado no âmbito do estágio do CET – Topografia e Sistemas de Informação 

Geográfica. 

 

2) Desenvolvimento do trabalho 

O presente levantamento topográfico foi executado em Castelo Branco, no 

“Castelo dos Templários” de Castelo Branco no dia 10/08/2010. 

Em campo procedeu-se ao levantamento topográfico com uma Estação Total 

Leica TC 1100 existente na Delegação Regional do Centro do I.G.P., com o objectivo 

de levantar alguns elementos topográficos notáveis existentes no jardim do Castelo, tais 

como: 

� Lancil; 

� Passeios; 

� Candeeiros; 

� Bancos em pedra; 

� Mesas em pedra. 

 

Posteriormente e já em gabinete procedeu-se ao tratamento de todos os dados 

recolhidos em campo, bem como de toda a informação.  

Durante o levantamento todos os dados foram armazenados num cartão 

PCMCIA que em gabinete foi introduzido num computador para executar a 

transferência de toda a informação recolhida no levantamento. Esta informação foi 
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tratada no FieldWorks, onde se procedeu ao respectivo tratamento dos dados, para 

depois serem importados para o MicroStation, dando origem a um projecto final: 

� Planta do levantamento topográfico do Jardim do “Castelo dos 

Templários*”. 

(Obs. *- levantamento executado em conjunto com outra colega estagiária, na mesma Delegação.) 

 

3) Material utilizado para exercer o levantamento topográfico: 

� Viatura para deslocação ao local 

� Estação Total – Leica TC 1100; 

� Prisma retrodirectivo; 

� Tripé de madeira – Sokkia; 

� Bastão. 

 

4) Equipa que se deslocou ao campo para realizar o levantamento topográfico: 

� Telma Pais – Estagiária 

� Dina Hilário – Colega estagiária 

� António Aguiar – Assistente Técnico (Topógrafo) 

 

 

 

Castelo Branco, 06 de Outubro de 2010 

A Estagiária 

 

(Telma Cristina Pereira Pais) 
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Anexo 2 

Levantamento Topográfico na Senhora de Mércoles em Castelo Branco e 

respectiva Memória Descritiva. 
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Memória Descritiva 

 

1) Introdução 

Esta memória descritiva está relacionada com um levantamento topográfico 

efectuado no âmbito do estágio do CET – Topografia e Sistemas de Informação 

Geográfica. 

 

2) Desenvolvimento do trabalho 

O presente levantamento topográfico foi executado em Castelo Branco, mais 

precisamente na Senhora de Mércoles, no dia 01/09/2010. 

Em campo procedeu-se ao levantamento topográfico com uma Estação Total 

existente na Delegação Regional do Centro do I.G.P., com a qual foi utilizado o método 

da estação livre, criando duas estações livres, com o objectivo de levantar as 

construções existentes no local. 

� WC; 

� Habitação. 

 

Posteriormente e já em gabinete procedeu-se ao tratamento de todos os dados 

recolhidos em campo, bem como de toda a informação. 

Durante o levantamento todos os dados foram armazenados num cartão 

PCMCIA que em gabinete foi introduzido num computador para executar a 

transferência de toda a informação recolhida no levantamento. Esta informação foi 

tratada no FieldWorks, onde se procedeu ao respectivo tratamento dos dados, para 

depois serem importados para o MicroStation, dando origem a um projecto final, em 

Datum 73, ou seja a georreferenciação foi feita no MicroStation: 

� Planta do Levantamento Topográfico, georreferenciado em Datum 73, da 

Senhora de Mércoles*; 
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� Planta Total do Levantamento Topográfico, georreferenciado em Datum 73 

da Sra. de Mércoles**. 

(Obs. *- levantamento executado pela estagiária; ** - junção das partes dos levantamentos executados 

pela estagiária em questão e pela outra estagiária também presente na Delegação). 

 

3) Material utilizado para fazer o levantamento topográfico: 

� Viatura para deslocação ao local; 

� Estação Total – Leica TC 1100; 

� Prisma retrodirectivo; 

� Tripé de madeira – Sokkia; 

� Bastão 

 

4) Equipa que se deslocou ao campo para realizar o levantamento topográfico: 

� Telma Pais – Estagiária 

� António Aguiar – Assistente Técnico (Topografo) 

 

 

 

 

 

Castelo Branco, 11de Outubro de 2010 

A Estagiária 

 

(Telma Cristina Pereira Pais) 
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Anexo 3 

Levantamento Topográfico do Largo Melvin Jones em Castelo Branco e 

respectiva Memória Descritiva. 
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Memória Descritiva 

 

1) Introdução 

Esta memória descritiva está relacionada com um levantamento topográfico 

efectuado no âmbito do estágio do CET – Topografia e Sistemas de Informação 

Geográfica. 

 

2) Desenvolvimento do trabalho 

O presente levantamento topográfico foi executado em Castelo Branco, no 

Largo Melvin Jones junto ao Hospital de Castelo Branco no dia 02/09/2010. 

Em campo procedeu-se ao levantamento topográfico com um Receptor GNSS 

Trimble R6 existente na Delegação Regional do Centro do I.G.P., a qual trabalhou em 

Datum WGS 84, com o objectivo de levantar alguns elementos topográficos notáveis 

existentes no jardim, tais como: 

� Lancis 

� Árvores 

� Candeeiros 

� Bancos 

� Fontes 

� Zonas relvadas. 

 

Posteriormente e já em gabinete procedeu-se ao tratamento de todos os dados 

recolhidos em campo, bem como de toda a informação.  

Durante o levantamento todos os dados foram armazenados na memória interna 

do Receptor GNSS, que em gabinete foram transferidos para um computador através de 

um disco removível (pen drive). Esta informação foi tratada no FieldWorks, onde se 
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procedeu ao respectivo tratamento dos dados, para depois serem importados para o 

MicroStation, dando origem a um projecto final: 

� Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones; 

� Planta do levantamento topográfico do Largo Melvin Jones com fundo 

em Ortofotomapa. 

 

3) Material utilizado para exercer o levantamento topográfico: 

� Viatura para deslocação ao local 

� Receptor GNSS Trimble R6 

 

4) Equipa que se deslocou ao campo para realizar o levantamento topográfico: 

� Telma Pais – Estagiária 

� Eduardo Louro – Assistente Técnico (Reconhecedor Cartógrafo) 

 

 

 

 

 

 

 

Castelo Branco, 08 de Outubro de 2010 

A Estagiária 

 

(Telma Cristina Pereira Pais) 












