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RESUMO 

Nos dias de hoje a informação é reconhecida como um bem de vital importância 

para qualquer sociedade. É uma fonte geradora de conhecimento, pelo que as 

instituições devem manter os seus repositórios de dados atualizados e com elevado nível 

de organização, de forma a sustentarem, adequada e convenientemente, as suas 

atividades quotidianas e garantirem um suporte ajustado aos seus processos 

operacionais e de tomada de decisão.  

No contexto da informação de âmbito territorial, a integração de diferentes 

sistemas de dados espaciais em ambiente SIG, constitui uma poderosa ferramenta de 

atuação fundamentada. Apoiando as políticas de planeamento/ordenamento e 

contemplando a gestão dos riscos naturais e tecnológicos, contribui para o 

desenvolvimento socioeconómico e cultural da sociedade, promovendo a qualidade de 

vida das populações.  

Um dos grandes temas a ter em conta aquando do cruzamento de dados que 

caracterizam o espaço físico, é a Geologia. Enquanto ciência da Terra partilha com a 

Geografia um conjunto de interesses científicos e didáticos, considerando-se que a 

informação de índole geológica deve, antes de mais, constituir uma base sólida no 

alavancar de projetos de gestão e ordenamento territorial.  

A Cartografia Geológica atual, representa o culminar de um esforço de 

interpretação da estrutura geológica do território nacional ao longo de mais de 150 anos. 

Sempre repleta de controvérsias institucionais, esta cartografia temática abrange na 

atualidade, praticamente a totalidade do país, a nível da cartografia à escala 1/50 000 e 

1/25 000, estando no prelo a impressão das restantes quatro folhas à escala 1/200 000 

que, constituindo representações de síntese, patenteiam um esforço de interpretação e 

descrição da geologia de todo o território continental à referida escala. 

É este o mote do presente relatório, tendo como objetivo concreto a apresentação 

do modelo de composição de cartografia geológica institucional, traduzindo a atividade 

profissional que temos desenvolvido desde 1998 no atual LNEG. Neste contexto, 

focamos mais especificamente as etapas de processamento digital da cartografia 

geológica, a sua evolução ao longo dos últimos anos e as nossas perspetivas 
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profissionais futuras.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia Geológica Digital; Evolução e Aplicabilidade; 

SIG; Planeamento e Ordenamento do Território. 
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ABSTRACT 

Nowadays information is recognized as an asset of critical importance to any 

organization. It is a generating source of knowledge. Institutions must keep their data 

stores updated with high levels of organization in order to, adequately and conveniently, 

sustain their daily activities and ensure a tailored support to processes and operating 

decision making. 

Within the context of territorial information, integration of different systems of 

spatial data in a GIS environment is a powerful tool for performance reasons. 

Supporting planning policies / planning and covering the management of natural and 

technological risks, contributes to the cultural, social and economic development of 

society, promoting the quality of life of populations.  

One of the main themes to be taken into account when crossing data that 

characterize the physical space is the geology. While Earth science shares with 

Geography a set of scientific and didactic concerns, considering that the information of 

geologic nature must first of all form a solid basis in leveraging project management 

and spatial planning. 

The present Geological Cartography represents the culmination of over 150 years 

of interpretation effort of the country geological structure. Always fraught with 

institutional controversies, this thematic mapping, currently covers almost the entire 

country in the standard mapping scales of 1/50 000 and 1/25 000, while the remaining 

four charts 1/200 000 are in press. These last charts, being synthesis representations, 

patent an effort of interpretation and description of the whole mainland geology to that 

scale. 

This is the present report mote, specific aiming the presentation of the institutional 

composition model of geological mapping, translating the professional activity we have 

developed since 1998 at LNEG. In this context, more specifically, we focus the 

processing steps of digital geological mapping, its evolution over the past few years and 

future perspectives. 

KEYWORDS: Digital Geologic Cartography; Evolution and Applicability; GIS; 

Land Management and Spatial Planning  
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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território, 

ministrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, surgiu a oportunidade de 

retomar o Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em Gestão de Riscos Naturais, 

adequando, ao segundo ano do referido curso, a apresentação de um relatório 

profissional, de acordo com o estipulado pelo Memorando Proposta de Normas para a 

obtenção do grau de Mestre em MRCOT e MSIGOT para licenciados pré-Bolonha que 

optem pela realização de um Relatório Detalhado da sua atividade profissional (de 

acordo com a Recomendação do CRUP de 08-01-2011). 

Nesse sentido foi desenvolvido o presente relatório de atividade profissional, que 

reflete dezassete anos de experiência em Cartografia Geológica Digital na Unidade de 

Investigação em Geologia e Cartografia Geológica (UGCG) do Laboratório de Geologia 

e Minas (LGM), do atual Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).  

Assim, o relatório que aqui se apresenta centra-se fundamentalmente na descrição 

das atividades desenvolvidas no âmbito da edição/publicação da Carta Geológica de 

Portugal a várias escalas (principalmente 1/50 000 e 1/200 000, passando pela base de 

trabalho fundamental à escala 1/25 000), mas abrangendo igualmente cartografia 

geológica temática diversa (i.e. Carta Geológica Simplificada do PNSE, à escala 1/75 

000; Cartas Geológicas do PNDI e do PNM à escala 1/150 000) e fazendo referência à 

sua evolução ao longo dos últimos anos. Mais do que uma simples apresentação do 

Curriculum Vitae, propõem-se uma reflexão acerca dos processos de produção da 

cartografia geológica digital, refletindo as suas vicissitudes ao longo de um determinado 

período de tempo, obedecendo a parâmetros de edição prévia e progressivamente 

definidos.  

Com efeito, o processo de construção das cartas geológicas tem vindo a sofrer 

uma enorme evolução nos últimos anos, refletindo todas as alterações possibilitadas 

pelos SIG e pelos modelos de gestão de bases de dados. Note-se que a eficácia do 

processamento de dados depende essencialmente da capacidade de armazenar, analisar, 

sintetizar e extrair conhecimentos desses mesmos dados, pelo que os SIG, quando 

utilizados num adequado ambiente de gestão de bases de dados geológicos, surgem 

como uma mais-valia na construção e divulgação do conhecimento científico nesta área.  
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Assim, o advento dos sistemas de informação permitiu, em poucos anos, substituir 

a elaboração manual das cartas geológicas por um sistema integrado de trabalho 

cartográfico digital, que abrange um vasto e complexo percurso, sendo necessário o 

estabelecimento de todo o workflow1 para tratamento da informação: desde a recolha de 

elementos de gabinete aos levantamentos de campo efetuados pelos geólogos, passando 

pela produção da carta e seu armazenamento numa base dinâmica - que permite uma 

constante atualização e utilização dos dados - até à fase final de impressão tipográfica. 

Pretende-se dar a conhecer um pouco deste moroso processo, circunscrito à experiência 

profissional dentro da instituição, com a particularidade de traduzir a visão da, 

atualmente, única geógrafa do LNEG2. 

A metodologia empregue na elaboração deste relatório consistiu inicialmente na 

recolha de todo o material que produzimos no âmbito da nossa atividade profissional, 

bem como na pesquisa de bibliografia adequada à Cartografia Geológica Digital de 

âmbito nacional. 

Considerando a temática em causa, optamos por fazer uma breve resenha histórica 

sobre a Cartografia Geológica Portuguesa, apresentando a sua evolução no contexto das 

mudanças que se foram fazendo sentir na instituição responsável pela sua produção, 

mudanças essas que se refletem, direta ou indiretamente, nas suas caraterísticas. 

Pretende-se, ainda, perspetivar a evolução e aplicação dos SIG nesta área da 

cartografia, bem como dar a conhecer o essencial de todos os processos informáticos e 

de tratamento da linguagem simbólica que se combinam neste tipo de publicação. Toda 

esta informação inicial visa essencialmente uma melhor perceção do nosso curriculum, 

através de um enquadramento sucinto do percurso profissional que efetuamos na área da 

cartografia geológica digital. 

Assim, o presente relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos principais.  

O primeiro consiste numa breve descrição da história da instituição que, ao longo 

de mais de 150 anos, se dedicou ao estudo e divulgação das características geológico-

                                                                 
1 Termo ligado à parametrização e sequenciamento de fases de trabalho, visando, em última análise, a 
automatização das mesmas. 
2 É importante referir que Orlando Ribeiro foi coordenador responsável pelas Cartas Geológicas de 
Portugal à escala 1/50 000, folha 28B – Nisa e respetiva notícia explicativa (O.  Ribeiro, Teixeira, 
Carvalho, Peres, & Fernandes, 1965), folha 24D – Castelo Branco (O. Ribeiro, Teixeira, Ferreira, & 
Alves, 1967)  e ainda da folha 27D – Abrantes (O. Ribeiro et al., 1977). Mariano Feio deu início nos anos 
50 (do século XX) ao levantamento da folha 48D – Bordeira, da Carta Geológica de Portugal à escala 
1/50 000 (A. Ribeiro, Oliveira, Ramalho, Ribeiro, & Silva, 1987, p. 5) 
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estruturais do país, na qual é possível antever o papel desempenhado pela cartografia 

geológica. 

O segundo capítulo aborda os princípios subjacentes à edição da cartografia 

geológica, com uma breve referência ao processo de produção clássico das cartas e a 

posterior passagem para o método digital. 

O terceiro capítulo, é dedicado à descrição e análise de alguns dos projetos 

profissionais mais representativos das fases de evolução metodológica da cartografia 

geológica digital. 

 No quarto e último capítulo são abordadas as perspetivas futuras. E por fim é 

elaborada uma síntese de todo o relatório e do percurso profissional, versando aspetos 

essenciais das atividades desenvolvidas ao longo dos últimos dezassete anos, e as 

competências adquiridas. 

Temos consciência que o carácter técnico desta área de atividade, vista por muitos 

como mera ferramenta de trabalho, leva a que por vezes seja esquecida e pouco 

interesse desperte como tema de investigação. Todavia não será esse facto um 

impedimento para a fundamentação de um projeto de investigação mais aprofundado 

dentro da temática da cartografia geológica na sua perspetiva atual.  



 

4 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO LNEG 

Os mapas geológicos são, assim, objetos científicos problemáticos porque a sua 
elaboração não depende só do conhecimento e vontade de científicos e técnicos. Ela 
envolve estruturas de suporte mais ou menos organizadas e dependentes do poder central 
ou local, no que se refere ao planeamento, financiamento e execução; é condicionada por 
interesses de vária ordem: políticos, económicos, sociais e profissionais; finalmente, 
requer verbas, logística, equipamentos e meios humanos especializados, quer para a 
realização do trabalho de campo que lhe serve de base, quer para a sua execução gráfica 
(Carneiro & Mota, 2005, p. 144).   

1.1 BREVE HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO: ANTECEDENTES DO ATUAL 

LNEG 

Falar da história do atual LNEG, como salienta Mota (2006, p. 849), é 

inevitavelmente, falar da história do seu produto por excelência: a cartografia geológica 

e os seus respetivos autores/coordenadores. Assim, neste primeiro capítulo do presente 

relatório, propomo-nos apresentar um breve resumo das principais fases associadas à 

evolução da instituição onde temos desenvolvido a nossa atividade profissional, uma 

instituição criada em finais do século XIX, com a missão específica de elaborar 

cartografia geológica e desenvolver estudos de investigação fundamental e aplicada no 

âmbito da Geologia. 

Segundo Rebelo (1999, p. 7), apesar da emergência de uma verdadeira instituição 

incumbida de produzir conhecimento geológico datar apenas de 1 de fevereiro de 1849 

(resultante do decreto do Duque de Saldanha de 21 de dezembro de 1848), dando assim 

origem a um dos primeiros Serviços Geológicos do mundo3, já anteriormente tinham 

sido elaborados esboços de cartas geológicas em Portugal, no contexto de estudos 

mineiros ou sobre qualidade solos. A título de exemplo, salientam-se os trabalhos do 

geólogo inglês Daniel Sharpe sobre The Geology of neighbourhood of Lisbon (1841) e 

um outro sobre os arredores do Porto (1849), acompanhados das respetivas cartas, e 

ainda o esboço geológico inserido no estudo sobre o Distrito Vinhateiro do Alto Douro, 

publicado em 1848 por J. P. Rebelo de Andrade. 

A primeira carta elaborada pela Commissão Geológica e Mineralógica (CGM), 
                                                                 
3 Até então só existiam serviços geológicos em Inglaterra (1837), na Irlanda (1837) e na Áustria (1849), 
isto a nível Europeu (Almeida & Carvalhosa, 1974). 
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em 1852, coordenada por Charles Bonnet, (designado para presidir à Comissão), foi a 

Carta Geográfica do Alentejo e Algarve à escala 1/833 333. 

Poucos anos passaram até que em 1855 foi extinta a Comissão Geológica (CGM), 

que viria a ser substituída pela Commissão dos Trabalhos Geológicos do Reino (CGR), 

na sequência da aprovação da Lei das Minas (1852) elaborada por C. Ribeiro em 

colaboração com Pereira da Costa (Almeida & Carvalhosa, 1974). 

Tendo como missão satisfazer a necessidade do Estado em conhecer o seu 

território sob o ponto de vista do substrato rochoso, a CGR refletia as tendências do que 

se passava a nível internacional com emergência da profissionalização da geologia 

(Leitão, 2004, p. 310). Carlos Ribeiro e Pereira da Costa são os nomes encarregues da 

direção da reformulada instituição, tendo como adjunto o alferes de Engenharia Filipe 

Nery Delgado.  

Com a importante colaboração de Daniel Sharpe, Carlos Ribeiro daria um novo 

impulso à Commissão, publicando estudos sobre a estratigrafia portuguesa e, delineando 

pela primeira vez os limites geológicos das formações cartografadas até aquela data, 

sobre a Minuta de uma Carta do reino de Portugal para a defesa geral do dito Reino 

(O. Ribeiro, 1966) . 

Polémica da época seria a imprecisão das cartas topográficas de base. Tal motivou 

Filipe Folque a promover o levantamento geral do país, lançando a edição da Carta 

Corográfica de Portugal à escala 1/100 000, sobre a qual Carlos Ribeiro e Nery Delgado 

iniciam a representação geológica4. São assim elaboradas as folhas 19, 23, 24, 27 e 28 à 

escala referida, entre 1860 e 1865, um grandioso avanço à época5. Entretanto, 

continuam o seu trabalho pioneiro, lançando os limites geológicos do país sobre o mapa 

de escala 1/500 000, sendo o seu esboço (colorido à mão) apresentado na Exposição 

Universal de Paris em 1867, obtendo uma medalha de prata (Barreiras, 2009, p. 51). 

Em 1868 a história repete-se: dissolve-se a CGR (fevereiro de 1868) e 

suspendem-se os trabalhos até a criação da nova Direcção dos Trabalhos Geodésicos, 

Topográficos, Hidrográficos e Geológicos do Reino (dezembro de 1869) da qual seria 

                                                                 
4 De acordo com Leitão (2001), Carlos Ribeiro e Nery Delgado são dois nomes de destaque no panorama 
da geologia portuguesa, encontrando-se entre os seus fundadores. Ao primeiro é atribuída a valorização 
do trabalho de campo, prática que de certa forma era quase inexistente no panorama da disciplina no 
nosso país. 
5 Note-se que as duas últimas folhas, impressas em 1866 e 1867, só viriam a ser distribuídas no XVI 
Congresso Internacional de Geografia, realizado em Lisboa em 1949, sob coordenação geral de Orlando 
Ribeiro. 
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parte integrante a Secção dos Trabalhos Geológicos (5ª Secção). Carlos Ribeiro ficaria 

à frente da então recém-criada instituição até 1882 (Almeida & Carvalhosa, 1974). 

Em 1876 é oficialmente publicada a primeira edição da Carta Geológica de 

Portugal à escala 1/500 000 (uma das primeiras do Mundo), carta essa que viria a ser 

premiada na Exposição Universal de Filadelfia no referido ano de 1876.  

Neste período áureo da cartografia geológica portuguesa, Paul Choffat é 

convidado a integrar a equipa de Carlos Ribeiro, (o que viria a concretizar-se em 1879), 

passando a liderar os estudos de Estratigrafia, Palentologia e Tectónica do Mesozoico 

Português. Em conjunto com Nery Delgado, que passaria a chefiar a Secção após a 

morte de Carlos Ribeiro, desenvolve a 2ª e 

3ª edição da Carta Geológica de Portugal 

(na escala 1/500 000), esta última datada de 

1899 (figura 1.1). O mérito da cartografia 

geológica portuguesa viria mais uma vez a 

obter reconhecimento da sua qualidade, e 

do valor dos seus prossecutores, com a 

apresentação na Exposição Universal de 

Paris (1900), das referidas edições 

cartográficas, que angariaram medalhas de 

ouro para os autores das Cartas e a 

atribuição de um Grande Prémio à 

instituição (J. A. Rebelo, 1999, p. 11).  

Mais uma vez, razões políticas 

associadas à competição pelo prestígio 

científico entre engenheiros de minas, 

militares e técnicos de geologia, levaram à 

extinção e substituição de sucessivas 

‘comissões geológicas’ até 1918, ano em que foram criados os Serviços Geológicos de 

Portugal (Decreto nº 4641, de 14 de julho de 1918) na dependência da então designada 

Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos (DGMSG). Esta mudança institucional, 

que implicava uma perda de autonomia financeira, acentuou a estagnação que se fazia 

sentir na instituição desde a morte de Nery Delgado (1908) e, posteriormente, de Paul 

Choffat (em 1919). De acordo com Mota (2006) a partir daqui a tutela dos SGP 

Figura 1.1 Carta Geológica de Portugal à escala 1/500 
000, 3ª ed., 1899. 
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transitou entre vários ministérios, criando uma situação de instabilidade fundamentada 

na dependência financeira e de contratação de pessoal, instabilidade que gerou reflexos 

óbvios na realização das suas atividades. Assim, a (…) quantidade e a qualidade do 

trabalho científico realizado decaiu significativamente, com particular destaque para a 

cartográfica geológica, objectivo último da instituição, e esta tornou-se uma sombra do 

que em tempos tinha sido (ob.cit., p.850).  

Assim viveu-se um período de ‘estagnação’ na produção de cartografia geológica. 

Mas em meados de 1935 e até 1949, a direção dos SGP esteve a cargo do Eng.º António 

Viana, que soube estabelecer estratégias de colaboração com figuras de elevado 

reconhecimento científico, como Amílcar de Jesus, E. Fleury, C. Freire de Andrade, J. 

Carríngton da Costa, O. Ribeiro, C. Teixeira, J. Cotelo Neiva, Mariano Feio, Décio 

Thadeu e G. Zbyszewski entre outros, que deram o seu valioso contributo para o 

ressurgimento da geologia portuguesa (Almeida & Carvalhosa, 1974, p. 250). Todavia e 

segundo Carneiro & Mota (2005, p. 152), apenas quatro cartas geológicas foram 

publicadas no período referido. 

Entretanto, a 1 de agosto de 1930 havia sido publicado o Decreto-Lei 18713, 

conhecido por “lei de minas”, reconhecendo a importância da indústria extrativa e do 

setor mineiro em Portugal. O referido decreto apontava para que a criação de indústrias 

no setor mineiro fosse entregue a capitais privados, enquanto a fiscalização dessa 

atividade caberia ao Estado, na figura da DGMSG. Porém, as dificuldades em ordenar 

um setor fundamental para o país, associadas à conjuntura mundial, onde já se antevia 

um período de guerra, arrastaram os problemas de reconhecimento das potencialidades 

mineiras, uma vez que os trabalhos de prospeção e pesquisa requeriam avultados 

investimentos de capital, investimentos com um elevado potencial de risco que muito 

raramente atrai investidores. Foi neste contexto e integrando a Direcção Geral de Minas 

e Serviços Geológicos, que seria criado em 28 de junho de 1939 - pelo Decreto-Lei 

29725 - o Serviço de Fomento Mineiro, decreto no qual de pode ler textualmente que 

caberá ao referido serviço “investigar as existências dos nossos jazigos minerais e dar 

facilidades financeiras aos concessionários que pretendam fazer pesquisas nas áreas 

que lhes estão concedidas” (Viana, 1990). 



Caracterização Geral do LNEG 

8 
 

Com a definição do então designado I Plano de Fomento6 (1953-1958), assistiu-se 

a uma reformulação da atitude do Estado face à importância da cartografia geológica. E 

após longos anos de frágil dependência económica, os Serviços Geológicos obtiveram 

verbas para realização de trabalhos cartográficos, levando a que a DGMSG e o Serviço 

de Fomento Mineiro, cujas atribuições muitas vezes se sobrepunham à dos SGP, 

reconhecessem a importância da cartografia geológica (Mota, 2006, p. 852). Foi 

também de importância crucial para esta nova etapa do desenvolvimento dos Serviços 

Geológicos a colaboração de Carlos Teixeira enquanto consultor da Junta de Energia 

Nuclear (JEN) (Gonçalves, 1984).  

A JEN foi instituída pelo Decreto-Lei de 29 de março de 1954, decreto que 

oficializava também a Comissão de Estudos de Energia Nuclear, criada em 1952. 

Subjacente à opção política de criar a JEN, estaria o facto de Portugal ser o terceiro 

produtor de minérios de urânio, a nível mundial, isso numa época de pós guerra (1939- 

1945), com todos os problemas de produção de energia elétrica numa fase em que os 

países europeus tentavam reerguer o tecido económico e empresarial, nomeadamente 

aproveitando o suporte do Plano Marshall7. O valor potencial crescente que o urânio foi 

assumindo, justificou a preocupação por parte do então governo português em 

estabelecer medidas de preservação da referida matéria-prima. O Estado passou a 

controlar e impedir as exportações (exceto para o Reino Unido devido ao acordo Luso - 

Britânico de 1949), o que deu visibilidade a Portugal, enquanto produtor e exportador 

de urânio, sendo então aceite como membro fundador da Agência Internacional de 

Energia atómica (1954), como nação integrante da Sociedade Europeia de Energia 

Atómica (1955) e também da Agência Europeia de Energia Nuclear da OCDE (1957) 

(Taveira, 2003, pp. 186, 199).  

Presidida por José Frederico Ulrich, a JEN teria como atribuições e competências 

a prospeção, exploração e preparação para transacionar minérios radioativos; a 

produção e aproveitamento de combustíveis nucleares, nomeadamente para produzir 

energia; aplicar radiações e isótopos radioativos em vários domínios e promover o 

desenvolvimento da utilização de energia nuclear; proteger os trabalhadores e as 
                                                                 
6 Os Planos de Fomento (1953 – 1974) foram à sua data instrumentos de definição de estratégias de 
desenvolvimento do país, tendo (…) uma duração de 6 anos, o que permite equacionar problemas de 
natureza estrutural que deverão ser resolvidos mediante programas de médio prazo e enquadrar os 
ritmos de desenvolvimento em termos macroeconómicos, dentro de uma perspetiva suficientemente larga 
para ultrapassar e compensar os fenómenos conjunturais (STPC, 1973 apud (Cruz, 2006, p. 26). 
7 Relativamente ao impacto do Plano Marshall em Portugal remetemos para a leitura do artigo de Maria 
Fernanda Rollo (1994)  
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populações contra os efeitos das radiações e solucionar problemas relacionados com a 

energia nuclear e a defesa civil e militar do território, nomeadamente na proteção contra 

ataques atómicos; fomentar e manter as relações com serviços e organismos congéneres 

estrangeiros e organizações internacionais com atuação na área da energia nuclear 8. 

Durante os anos de existência da JEN (1954-1979) registou-se uma evidente firmeza na 

estratégia de planeamento e atribuições de competências em vários setores da economia 

nacional, nomeadamente no que diz respeito aos estudos de carácter geológico e 

elaboração de cartografia. Dos membros dirigentes da JEN fazia parte o diretor geral de 

Minas e Serviços Geológicos, Engenheiro Luiz Castro Solla estando a seu cargo vários 

geólogos incumbidos de 

desenvolver trabalhos de 

cartografia geológica de 

grande escala. Esses 

trabalhos foram um 

importante contributo para o 

avanço do conhecimento 

geológico do país, 

intimamente ligado ao 

conhecimento da riqueza 

mineral tão ansiada e no 

âmbito dos trabalhos 

desenvolvidos pelos 

Serviços de Prospecção e 

Exploração Mineira, que em 

larga medida veio a dar 

grande impulso na produção 

de cartografia geológica 

durante cerca de vinte anos 

(figura 1.2). 

Após a extinção da 

JEN em 1979, alguns dos 

                                                                 
8 Memória do Instituto Tecnológico e Nuclear, Ministério da Educação e Ciência, Instituto Superior 
Técnico (www.itn.pt - acedido em 5 de agosto de 2012). 

Figura 1.2 Folhas da Carta Geológica Portuguesa segundo a Instituição que as 
publicou (dados recolhidos do website do LNEG e dos autores citados ao 

longo do texto) 
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seus serviços e atribuições seriam integrados no Laboratório de Engenharia e 

Tecnologia Industrial (LNETI), antecessor do Instituto Nacional de Energia e 

Tecnologia Industrial (INETI), que como será referido mais adiante virá a constituir 

com o Instituto Geológico e Mineiro (IGM), o atual Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG). O espólio documental seria posteriormente entregue ao Instituto de 

Tecnologia Nuclear, que por sua vez viria a passar para a tutela do atual Instituto 

Superior Técnico, entidade que mantém a tutela do acervo documental, embora o 

mesmo seja parte integrante do Arquivo Histórico de Ciência e Tecnologia da Fundação 

da Ciência e Tecnologia, por meio da assinatura de um protocolo em 5 de julho de 

2012. 

Retornando o contexto dos Serviços Geológicos, e no âmbito da sua missão, em 

1951 têm início os trabalhos de levantamento sistemático para a Carta Geológica de 

Portugal na escala 1/50 000, elaborados sobre a base topográfica 1/25 0009. Em 1952 é 

publicada a folha 31A - Santarém, fruto desta nova fase de levantamentos geológicos, e 

no seguimento de anteriores publicações, bem-sucedidas, das então designadas Cartas 

Geológicas dos Arredores de Lisboa (folha 34C – Cascais de 1935, folha 34A – Sintra 

de 1937, folha 34B – Loures de 1944 e folha 34D – Lisboa de 1950). Só depois desta 

data (1952), o projeto de cartografia geológica à escala 1/50 000 se estendeu aos 

arquipélagos da Madeira e dos Açores, regiões atualmente cobertas na sua totalidade. 

Seguem-se os trabalhos de cartografia, agora em escalas menores, como a Carta 

Geológica de Portugal à escala 1/1 000 000 (publicada em 1952), carta esta que teve 

grande procura por parte dos estabelecimentos de ensino superior, dado proporcionar 

uma visão globalizadora do território nacional. Essa grande procura motivou uma 2ª 

edição, coordenada por Carlos Teixeira e apresentada no 23º Congresso de Geologia, 

em Praga, em 1968 10.  

Ainda sobre a coordenação de Carlos Teixeira, em 1972 é impressa a 4ª edição da 

Carta Geológica de Portugal à escala de 1/500 000, onde se patenteia grande evolução 

no que diz respeito à estratigrafia e à representação de formações eruptivas 

(pormenorizando-se os depósitos associados), com revisão aprimorada das formações 

plio-quaternárias, e com a introdução da representação dos acidentes tectónicos (J. A. 

Rebelo, 1999). 

                                                                 
9 Sobre este assunto consultar: http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/cartas. 
Acedido em 3 de fevereiro de 2012. 
10 Em 2010 foi editada a 3ª edição da Carta Geológica de Portugal na escala 1/1 000 000 
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Coincidindo com as mudanças políticas no país, em 1975 também os Serviços 

Geológicos sofrem alterações funcionais, com a designação de um Conselho de Gestão, 

a entrada de novos colaboradores e a adoção de novos modelos cartográficos (com 

legenda mais completa). É produzida a Carta Geológica de Portugal à escala 1/200 000, 

com publicação sistemática a partir de 1983, estreando-se neste tipo de publicações a 

folha 7 - Alentejo Sul e Algarve Ocidental, folha 8 - Alentejo Sul e Algarve Oriental em 

1988, e a folha 1 – Minho e Douro Litoral, esta última já em 198911. 

Em 1992 é publicada a 5ª edição da Carta Geológica de Portugal á escala 1/500 

000, carta esta profundamente renovada e atual, dada a sua fundamentação em 

numerosas folhas à escala 1/50 000 entretanto publicadas. Esta carta foi inclusivamente 

apresentada no Congresso Internacional de Geologia em Quioto, em 1992, pela então 

direção dos Serviços Geológicos, coordenada pelo Professor António Ribeiro. 

Durante a década de 80 e até 1993, a cartografia geológica alcançou um número 

considerável de cartas publicadas sob os auspícios dos Serviços Geológicos, mas 

também com a participação ativa de técnicos e geólogos do Serviço de Fomento 

Mineiro e com a colaboração de diversos investigadores das Universidades do Porto, 

Coimbra e Lisboa (Leitão, 2004). 

Nova reestruturação institucional ocorre em abril de 1993, criando o Instituto 

Geológico e Mineiro (IGM) - Decreto-Lei nº 122/93, de 16 de abril -, no qual foram 

incorporados os diferentes departamentos que faziam parte da extinta Direcção Geral de 

Geologia e Minas (Serviços Geológicos de Portugal, Museu Geológico, Serviço de 

Fomento Mineiro e Laboratório)12. Assiste-se a mais uma fase de evolução da 

cartografia geológica, completando-se cerca de 90% dos levantamentos à escala 1/50 

000 em território nacional, que permanecem até à atualidade13. Esta nova fase é pautada 

por um desenvolvimento considerável dos conhecimentos científicos de base geológica, 

mas destaca-se sobretudo a evolução dos métodos de desenho, edição e publicação das 

cartas a partir do ‘advento’ dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Com efeito, 

                                                                 
11 Com coordenação geral do Professor Doutor Eurico Pereira, em 2001 foi editada a folha 2 – Trás-os-
Montes, folha na qual a autora deste relatório participou ativamente na equipa da cartografia digital. Esta 
foi a primeira Carta Geológica de Portugal à escala 1/200 000 a ser elaborada por métodos de cartografia 
geológica digital. O que permitiu aplicar o mesmo processo digital de trabalho à folha 1 – Minho e Douro 
Litoral, carta editada em 1989, pelo método clássico (manual) de cartografia, e ainda à venda em formato 
papel. 
12 Note-se que o nosso primeiro contrato de trabalho foi assinado precisamente no contexto do IGM, 
datando de 9 de Janeiro de 1999 a publicação do mesmo em Diário da República. 
13 Sobre esta questão, consultar: http://www.lneg.pt/servicos/127/. Acedido em 3 de julho de 2012. 
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os avanços tecnológicos possibilitados pela sua introdução fizeram nascer a desde então 

designada cartografia geológica digital e as respetivas bases de dados geológicas 

institucionais.  

Em finais de 2003 efetiva-se a extinção do IGM e a sua fusão no também 

reestruturado Instituto Nacional de Energia e Tecnologia Industrial, dando origem ao 

INETI, I.P (Decreto-Lei n.º 45/2004 de 3 de Março).  

Este porém viria em 2007 a sofrer nova reestruturação, da qual deriva a instituição 

atual – o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – que tem como uma das 

suas incumbências o estudo da geologia nacional e a subsequente publicação de 

cartografia geológica institucional (Decreto-Lei nº 355/2007 de 29 de Outubro de 2007). 

Toda esta conturbada história, que em muito tem prejudicado uma instituição 

centenária com atribuições específicas, reflete o contexto político, económico e 

sociocultural de cada época da história do nosso país. A produção de cartas geológicas, 

sendo um projeto de estudo que exige muito tempo e saberes alargados de diferentes 

atores do conhecimento geológico, é muitas vezes afetada por fatores idiossincráticos 

reveladores de tensões entre os agentes que são responsáveis pela sua elaboração e 

controle (Mota, 2006, p. 849). 

Tendo em vista uma mais ampla visão do historial descrito, apresentamos uma 

esquematização cronológica do inusitado percurso institucional que o organismo 

responsável por nos dar a conhecer a riqueza geológica do país palmilhou ao longo de 

mais de 150 anos, desde a criação da primeira Comissão Geológica. Esta cronologia, 

que sintetizamos na figura 1.3, pretende chamar a atenção essencialmente para as datas 

de criação e extinção das sucessivas ‘entidades’, que em última análise afetam sempre a 

produtividade da instituição.  

Todavia será de reter que apesar da significativa perda de capacidade financeira e 

de capital humano para a missão de (…) realizar a cartografia geológica e 

hidrogeológica sistemática do território emerso, faixas costeiras, margens e fundo 

oceânico14, que continua patente nas atribuições e competências do atual LNEG, assim 

como foi do INETI, do IGM e da DGGM. 

 

   

                                                                 
14 Alínea c), artigo 3º - Missão e atribuições – Decreto – Lei 145/2012 de 11 de julho 
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Cronologia dos 164 anos de história institucional 
(Contexto histórico‐político nacional15) 

 
 

(Reinado de D. Maria ll) 
 

1848  –  21  de  dezembro  –  criação  da  1ª  Comissão  Geológica  do  Reino  (Commissão  Geológica  e 
Mineralógica – CGM) por decreto do Duque de Saldanha. 
 
1849 –  fevereiro – efetiva‐se a  criação da CGM,  com a nomeação de Charles Bonnet para presidir  à 
mesma. 
 

(Época da Regeneração; consolidação do Liberalismo com Fontes Pereira de Melo.) 
   
1852 – Carta Geográfica do Alentejo (1/833 333) 
 
1852 –  criação do Ministério das Obras Públicas, Comércio e  Indústria  (MOPCI). A CGM deixa de  ser 
orientada pela Academia da Ciências, sendo tutelada diretamente pelo MOPCI. 

Morte de D. Maria II – 15 de novembro de 1853 

D. Fernando II reitera o seu juramento como Regente – 19 de dezembro de 1853 
 

1855 – suspensão da atividade da CGM. 
 
1857 –  reestruturação da CGM, criando a Commissão Geológica do Reino  (CGR), presidida por Carlos 
Ribeiro e Francisco António Pereira da Costa. 
 
1858 – exoneração da anterior CGM e afastamento de Bonnet. 
 
1858 – criação do Instituto Geographico (IG) na Direcção Geral dos Trabalhos Estatísticos e dos Pesos e 
Medidas; a CGR passa a integrar o IG. 
 
1859 – é publicada pela CGR a muito aguardada Carta Geographica de Portugal (1/500 000). 
 

Começo do reinado de D. Luís I – 22 de dezembro de 1861 
 
1867 – fevereiro – extinção da CGR. Transferência das coleções do Museu para o Museu Nacional. Carlos 
Ribeiro e Nery Delgado continuam os seus trabalhos sob as ordens de F. Folque. 
 
Novo Governo formado pelo Marquês de Sá da Bandeira; O primeiro governo do Partido Reformista, que 

se propõe fazer reformas económicas – 22 de julho de 1868 
 
1868 – extinção do Instituto Geográfico. 
 
1868 – dezembro – os estudos geológicos são entregues aos regentes das cadeiras de geologia da Escola 
Politécnica. 
 
1869 – é criada Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos, Corographicos, Hidrographicos e Geológicos 
do  Reino  (DGTGCHG),  sendo  que  os  trabalhos  de  geologia  ficam  reduzidos  à  5ª  Secção  –  Serviços 
Geológicos, a cargo de Carlos Ribeiro e Nery Delgado. 
 
1865 –publicação do 1º volume das “Memórias”. 
 
1885 – publicação do 1º fascículo das “Comunicações”. 

                                                                 
15 Adaptado de História de Portugal (Mattoso, 1994a, 1994b, 1994c, 1995) 



Caracterização Geral do LNEG 

14 
 

 
Morte do duque de Saldanha, em Londres – 21 de novembro de 1876 

 
1876  –  publicação  da  Carta Geológica  de  Portugal  (1/500  000)  da  autoria  de  Carlos  Ribeiro  e Nery 
Delgado. 
 

Novo governo, o segundo, presidido por Fontes Pereira de Melo – 29 de janeiro de 1878 
 

1899 – publicação da Carta Geológica de Portugal (1/500 000) de Nery Delgado e Paul Choffat 
 

Instauração do Regime Republicano – 5 de outubro de 1910 
 

Início da 1ª Guerra Mundial – 1914 
 

Devido ao deflagrar da 1.ª Guerra Mundial, o Congresso da República, reunido extraordinariamente 
aprova um documento de intenções sobre a condução da política externa. Afirma‐se que Portugal não 
faltaria aos seus compromissos internacionais, sobretudo no que diz respeito à Aliança Luso‐Britânica. – 

7 de agosto de 1914 
 

A Alemanha declara a guerra a Portugal – 9 de março de 1916 
 

Fim da 1ª Guerra Mundial ‐ 1918 
 

1918 – criação da Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos (DGMSG). 
 
Golpe de Estado em Portugal que origina a queda a I República e abre caminho à implantação do Estado 

Novo liderado por Salazar – 28 de maio de 1926 
 

Início da 2ª Guerra Mundial ‐ 1939 
 
 1939 – criação do Serviço de Fomento Mineiro (SFM) 
 
1940 – criação do Ministério da Economia, ao qual o SFM para a ser parte integrante. 
 
Após várias pressões de diversos países, Salazar decide suspender as exportações de volfrâmio para a 

Alemanha – 1 de junho de 1944 
 

Fim da 2ª Guerra Mundial ‐ 1945 
 

1951 – inicia‐se a publicação sistemática da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000. 
 

Bélgica, França, República Federal da Alemanha, Itália, Luxemburgo e Holanda assinam em Paris o 
Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), entrando em vigor em 23 de 

Julho de 1952, por um período de 50 anos. Esta Comunidade foi extinta em Julho de 2002 
 
1953 – I Plano de Fomento 
 
1954 – criação da Junta de Energia Nuclear (JEN)  
 
Bélgica, França, República Federal da Alemanha, Itália, Luxemburgo e Holanda assinam em Roma os 
Tratados que instituem a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia 

Atómica (Euratom) – 25 de março de 1957 
É criada em Viena, na Áustria, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), uma organização 
autónoma no seio da ONU que controla o desenvolvimento e utilização pacífica da energia atómica e 

promove o desencorajamento do seu uso para fins militares – 29 de julho de 1957 
 
1959 – II Plano de Fomento 
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É assinado em Estocolmo o Tratado que cria a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e que reúne 
diversos países europeus que não tinham aderido à Comunidade Económica Europeia, nomeadamente 

Portugal, Reino Unido, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Suíça – 3 de janeiro de 1960 
 
Américo Tomás é reeleito Presidente da República Portuguesa por um Colégio Eleitoral. 25 de julho de 

1965 
O Presidente da República, Américo Tomás, nomeia Marcelo Caetano para substituir Salazar no cargo de 

Presidente do Conselho de Ministros – 23 de setembro de 1968 
 

Golpe de Estado Militar que derrubou as forças leais ao governo e o regime ditatorial que vigorava desde 
1926. O Golpe de Estado viria a ficar conhecido como a Revolução dos Cravos e o dia 25 de Abril como o 

Dia da Liberdade 25 de abril de 1974 
António de Spínola, após ter sido escolhido pelos seus colegas da Junta de Salvação Nacional, torna‐se o 

décimo quarto Presidente da República de Portugal e o primeiro após o 25 de Abril. 
 
1977 – as atividades da JEN são integradas na DGMSG. 
 
1983 – criação da Direcção Geral de Geologia e Minas (DGGM). 
 
É assinado por Mário Soares, no Mosteiro do Jerónimos em Lisboa, o Tratado de Adesão de Portugal à 

CEE. Espanha assina o Tratado de Adesão em Madrid no mesmo dia – 12 de junho 1985 

Portugal assume pela primeira vez a presidência da CEE, sendo na altura Primeiro Ministro Cavaco 

Silva e ministro dos Negócios Estrangeiros João de Deus Pinheiro – 1 de janeiro de 1992 

1993 – criação do Instituto Geológico e Mineiro (IGM) 
 
2004 – extinção do IGM e do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), e criação 
do Instituto Nacional de Energia, Tecnologia e Inovação, I.P.. 
 
2007 – extinção do INETI,IP e criação do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.(DL 355/2007 de 
29 de Outubro) 
 
2009 – nomeação do conselho diretivo do LNEG (despacho 4560/2009) 
 
2012 – 11 de julho nova lei orgânica do LNEG (DL 145/12). 
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Figura 1.3 Cronologia dos 164 anos de história institucional e o enquadramento histórico-político nacional
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Tendo presente todo este processo atribulado de ‘criação e extinção’ do organismo 

institucional que sempre deteve a missão de transmitir o conhecimento geológico do 

país, e subjacente a essa missão, a publicação da cartografia geológica correspondente, é 

de salientar que ao longo de mais de um século de produção de estudos geológicos, a 

cartografia se desenvolveu e acompanhou o avançar das técnicas associadas, quer ao 

trabalho de campo, quer de gabinete.  

No seguimento do enquadramento da nossa atividade na área da cartografia 

geológica digital e recuando a logo depois da criação do IGM, o Departamento de 

Geologia deu início ao processo de conversão da cartografia geológica em formato 

analógico para vetorial. Foram então estabelecidas uma serie de regras para a 

normalização, dos dados geológicos (designações, cores e simbologia) que constavam 

da Carta Geológica de Portugal à escala 1/25 000. 

 Em 1997, o Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) e o IGM 

adjudicaram à empresa Novageo/Terracarta a conversão do formato analógico para 

digital de toda a cartografia geológica na escala 1/25 000 em arquivo àquela data 

(Cunha, Pereira, & Porteiro, 2000). No ano seguinte deu-se por concluída a tarefa da 

Novageo/Terracarta, consolidando-se a partir de então o modelo de dados a aplicar na 

elaboração da cartografia geológica digital. 

1.2 O ATUAL LNEG: MISSÃO E COMPETÊNCIAS 

Tendo como base de estruturação deste subcapítulo o que está oficialmente 

publicado no website do LNEG, propomos-mos apresentar uma descrição sumativa da 

missão e objetivos inerentes à Instituição – LNEG – e respetivas Unidades de I & D. 

É no atual panorama político, económico e social que deve ser enquadrado o 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia - instituição responsável por múltiplos 

estudos ligados aos novos polos de investigação na área da geologia, recursos e riscos 

geológicos, bem como da ‘resistente’ e ainda presente cartografia geológica - dentro do 

qual se inclui o Laboratório de Geologia e Minas (LGM), e a Unidade de Investigação 

em Geologia e Cartografia Geológica (UGCG). 

Segundo o modelo institucional concebido, (…) o LNEG é uma instituição de 

I&D orientada para responder às necessidades da sociedade e das empresas. 
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Apostando numa investigação sustentável, à semelhança do que melhor se faz 

internacionalmente, garante ter nas suas áreas de competência uma resposta adequada 

às necessidades do sector empresarial. No LNEG faz-se Ciência em Energia e Geologia 

com vista à sua aplicação em soluções avançadas que permitam alavancar a nossa 

Economia16. 

Assim, na base da sua constituição enquanto instituição de investigação e 

desenvolvimento, o LNEG - enquadrado no Ministério da Economia e do Emprego - 

deve responder às necessidades da sociedade em geral, apoiando as políticas de 

crescimento económico numa perspetiva que se pretende sustentável. Com efeito, a sua 

missão (…) é promover a inovação tecnológica orientando a ciência e tecnologia para 

o desenvolvimento da economia contribuindo para o aumento da competitividade dos 

agentes económicos no quadro de um progresso sustentável da economia Portuguesa17. 

No seguimento das atribuições estabelecidas pelo Estado para as entidades 

tuteladas, o LNEG deverá servir como interface de integração de tecnologia e resultados 

de Inovação e Desenvolvimento junto das instituições empresariais na área da Energia e 

da Geologia, colaborar como consultor para as políticas públicas nos referidos sectores 

da energia e da geologia, ambiente, sustentabilidade, metrologia, normalização, 

qualidade e certificação. 

Ao nível das atividades assignadas ao LNEG, e segundo o definido pela própria 

instituição, estas encontram-se divididas em três tipos, orientando-se essencialmente 

para a satisfação das necessidades do tecido económico nos sectores da energia e 

geologia: 

• Projetos de I&DT financiados, designadamente no âmbito dos Quadros 

Comunitários de Apoio e dos Programas-Quadro de I&DT.  

• Prestação de serviços e contratos com o tecido empresarial e com o próprio 

Estado nas mais variadas vertentes.  

• Apoio direto ao Estado nas vertentes de representação internacional, no 

fornecimento ao Governo de fundamentação de Ciência e Tecnologia adequada a 

políticas sectoriais, problemáticas transversais e de interface ou que incidam sobre 

problemas da sociedade”18.   

                                                                 
16 http://www.lneg.pt/lneg/ (acedido em 25 de Abril de 2012) 
17 http://www.lneg.pt/lneg/missao (acedido em 25 de Abril de 2012) 
18 http://www.lneg.pt/lneg/actividades - (acedido em 25 de Abril de 2012) 
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1.3 ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

(adaptada de http://www.lneg.pt/lneg/estrutura - Acedido em 28 de Abril de 2012) 

Figura 1.4 Estrutura Orgânica do LNEG  

Conselho Diretivo

Laboratório de 
Geologia e Minas

UIG

URGM

UCTM

UGCG

UAS

UGM

US

Laboratório de 
Energia

UMOSE

UB

UPCS

UPCH

UEZ

UESEO

UEP

UAEAC

UEAC

Museu Geológico
Departamento de 

Gestão e 
Organização

UGICI‐E

UGF

UGPAC

UGRH

UGP

Departamento de 
Planeamento e 
Informação

UFC

UAPF

UPGA

USBAH

Comissão Paritária Conselho Científico

Unidade de 
Acompanhamento

Fiscal Único

Conselho de 
Orientação

X
Unidades  de  Investigação  e 

Desenvolvimento Tecnológico 



Caracterização Geral do LNEG 

20 
 

1.3.1 UNIDADES IDT 

A estrutura orgânica do atual LNEG (figura 1.4), como já referimos, resulta da 

reestruturação do anterior INETI, o qual por sua vez resultou da fusão entre o INETI e o 

IGM. Segundo os estatutos aprovados pela Portaria nº 1423/2007 (de 31 de Outubro), os 

serviços centrais do LNEG englobam o Laboratório de Energia (LEN), o Laboratório de 

Geologia e Minas (LGM), o Museu Geológico, o Departamento de Gestão e 

Organização e o Departamento de Informação, Disseminação Tecnológica e Formação. 

Estes dois departamentos são Unidades de Gestão do LNEG: 

 Departamento de Planeamento e Informação que incorpora as Unidades 

de: Informação e Comunicação, Avaliação, Prospetiva e Formação, 

Planeamento, gestão e Acompanhamento e a Unidade de Serviços de 

Biblioteca e Arquivos Históricos. 

 Departamento de Gestão e Organização, do qual são parte integrante as 

Unidades de: Gestão de Informática, Comunicação e Infraestruturas, 

Gestão Financeira, Gestão de Património, Aprovisionamento e 

Contratação, Gestão de Recursos Humanos e a Unidade de Gestão de 

Projetos. 

São órgãos do LNEG, (segundo a Lei Orgânica aprovada pelo Decreto-Lei nº 

354/2007 de 29 de Outubro), o conselho diretivo, o conselho de orientação, o conselho 

científico, a unidade de acompanhamento, a comissão paritária e o fiscal único. Cada 

um destes órgãos possuí competências inerentes às funções que lhes foram conferidas 

por lei. 

O Museu Geológico é parte integrante do atual LNEG. Este museu conta com 

mais de 150 anos de atividade e as suas coleções continuam a apresentar um elevado 

valor científico para a história da ciência (Brandão, 2009). 

Dos anteriormente referidos laboratórios LEN e LGM, são parte integrante as 

Unidades de Investigação, que a seguir se discriminam.  

Do LEN, laboratório sobre o qual recaem competências na área da energia, fazem 

parte as unidades de I&DT:  

 Unidade de Modelação e Otimização de Sistemas Energéticos (UMOSE). 

Esta unidade de dedica-se à análise conceptual de sistemas através da sua 
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modelação e representação, neste contexto procede à modelação e 

otimização de sistemas energéticos, à realização de I&D com vista à 

produção de sistemas de apoio à tomada de decisão, e à transferência de 

tecnologia e divulgação científica. 

 Unidade de Bioenergia (UB). É da competência desta unidade realizar 

investigação no domínio das bioenergias, apontando para o 

desenvolvimento de tecnologias de utilização das fontes de energia 

renováveis de biomassa para biocombustíveis e tecnologias de sequestro 

de carbono para desenvolvimento de bio-refinarias.  

 Unidade de Pilhas de Combustível e Hidrogénio (UPCH). É da 

competência desta unidade de investigação realizar e desenvolver 

atividades de I&D com vista a inovação na área da criação de novos 

processos de conversão energética com base em processo eletroquímicos. 

 Unidade de Produção e Consumo Sustentável (UPCS). Compete a esta 

unidade de investigação apoiar políticas públicas de criação e 

desenvolvimento de métodos sustentáveis de criação de produtos e 

processo de produção inovadores em termos energéticos, ambientais e 

sociais. 

 Unidade de Emissões Zero (UEZ). É da competência desta unidade de 

investigação desenvolver tecnologias energéticas que tendam para 

emissões zero de CO2, sequestro de carbono, desenvolvimento de 

combustíveis alternativos e otimização da eficiência energéticas dos 

sistemas com combustíveis fósseis, garantindo excelência técnica no que 

respeita ao apoio a entidades oficiais no domínio do aproveitamento 

energético. 

 Unidade de Energia Solar, Eólica e dos Oceanos (UESEO). É da 

competência desta unidade de investigação desenvolver atividade de I&D 

nos domínios do aproveitamento térmico e elétrico de fontes de energia 

renováveis e endógenas como a energia solar, eólica e dos oceanos. 

 Unidade de Engenharia de Produto (UEP). Compete a esta unidade de 

investigação desenvolver catividades de I&D no domínio dos materiais, 

processos e tecnologias para a conceção de produtos emergentes e 
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inovadores em termos de eficiência energética, quer para as empresas, 

operadores, serviços e para o sector doméstico. No seguimento do que 

está estabelecido como estratégia nacional. 

 Unidade de Análise Energética e Alterações Climáticas (UAEAC). Da 

competência desta unidade ressaltam o desenvolvimento de estudos sobre 

a interação entre o clima e a sociedade, com a oferta e procura de energia. 

E entre outras competências estudar aspetos legislativos, económicos e 

sociais com vista a eliminação de obstáculos não tecnológicos ao aumento 

da competitividade das soluções para a eficiência energética das energias 

renováveis. 

 Unidade de Energia e Ambiente Construído (UEAC). É da competência 

desta unidade de investigação o desenvolvimento de estudos, em 

interação com as áreas da construção sustentável, do ciclo de vida de 

novas matérias que possam ser utilizados na concretização dos planos de 

eficiência energética dos edifícios. E a regulamentação e certificação 

energética dos mesmos. 

Do LGM, laboratório sobre o qual recaem competências na área dos recursos 

geológicos, fazem parte as unidades de I&D:  

 Unidade de Informação Geocientífica (UIG). A esta unidade de 

investigação compete entre outras funções a gestão e disponibilização de 

Sistemas de Informação Geográfica do LNEG. 

 Unidade de Recursos Minerais e Geofísica (URMG). É da competência 

desta unidade de investigação desenvolver investigação sobre os jazigos 

minerais, sua génese e uso das metodologias de prospeção, inventariação 

e valorização dos recursos minerais nacionais. 

 Unidade de Ciência e Tecnologia Mineral (UCTM). Compete a esta 

unidade de investigação a realização de estudos técnico-científicos no 

domínio da mineralogia e tecnologia para a valorização industrial das 

matérias geológicos. Afeto a esta unidade encontra-se um laboratório de 

referência com metodologia acreditada. segundo a norma NP EN ISO/IEC 

17025. 
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 Unidade de Geologia Marinha (UGM). Compete a esta unidade de 

investigação, entre outras funções, o estudo, reconhecimento e 

caracterização do fundo oceânico português, e produzir cartografia 

geológica da plataforma continental e das zonas costeiras para diferentes 

fins. Com a publicação da atual Lei Orgânica do LNEG em 11 de julho de 

2012 (Decreto-Lei 145/2012) prevê-se a integração de algumas funções 

desta unidade no Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

 Unidade de Sondagens (US). É da competência desta unidade a realização 

de sondagens mecânicas no domínio da investigação geológica-mineira, 

disponibilizando a referida informação aos órgãos do sector público e 

privado que dela necessitem. 

 Unidade de Águas Subterrâneas (UAS). Compete a esta unidade de 

investigação efetuar levantamentos hidrogeológicos do país, 

inventariando os pontos de água, inclusivamente no que respeita a 

determinações físico-químicas in situ e laboratoriais, dados esses que são 

compilados numa base de dados dos recursos hidrogeológicos 

portugueses. Produz cartografia temática relacionada com os recursos 

hidrogeológicos e hidrominerais. E entre outras funções apoiam empreses 

de sondagens no fornecimento de dados relativos á hidrogeologia. 

 Unidade de Geologia e Cartografia Geológica (UGCG). Compete a esta 

unidade de investigação “investigação da infraestrutura geológica e da 

base de recursos geológicos do território nacional emerso”19. 

1.3.2 UNIDADE DE GEOLOGIA E CARTOGRAFIA GEOLÓGICA 

Documentos fundamentais a uma correta e eficiente gestão territorial, as Cartas 

Geológicas (digitais ou analógicas), publicadas e realizadas pela UGCG, nas escalas 

1/50 000, 1/200 000, 1/500 000 e 1/1 000 000, surgem como elementos fundamentais na 

sustentação da atividade da Unidade de Investigação. Inserida na linha de investigação 

da Unidade, a caracterização geológica sistemática do território nacional emerso, 

promove a base de investigação necessária à realização de estudos sobre recursos 

                                                                 
19 Fonte: http://www.lneg.pt/cienciaparatodos/dossiers/geologia_portugal/historial (acedido em 25 de 
abril de 2012) 
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geológicos, riscos geológicos, salvaguarda e divulgação do património geológico, e 

gestão ambiental.  

Das suas competências, destaca-se ainda a elaboração de pareceres em múltiplas 

questões que exigem conhecimento geológico, designadamente em Estudos de Impacto 

Ambiental (EIAs) e Planos Diretores Municipais (PDMs), bem como participar em 

Comissões de Avaliação de Impacto Ambiental (AIAs). Como atividade essencial, a 

UGCG investiga e caracteriza os materiais rochosos associando à vertente cartográfica, 

de estudos petrográficos, sedimentológicos, geocronológicos e estruturais, entre outros. 

Desenvolve planos de colaboração institucional com diversas entidades nacionais 

e internacionais, participando em projetos que requerem troca e transferência de 

conhecimentos e tecnologias na área da investigação geológica. Em resumo, a missão 

institucional da Unidade de Geologia e Cartografia Geológica visa contribuir para o 

aprofundamento do conhecimento e investigação científica geológica, essencial para a 

comunidade geocientífica nacional e internacional, para os decisores políticos, e mesmo 

ao cidadão comum, contribuindo para o efeito com a cartografia e respetivas Notícias 

Explicativas e vários estudos. No campo das publicações e para além da edição anual de 

duas Cartas Geológicas20 em papel e duas Notícias Explicativas, destacam-se as 

Comunicações Geológicas, revista científica publicada desde 1883, na qual se divulgam 

artigos originais no âmbito da investigação geológica, geoarqueologia e geociências. 

Outras publicações relevantes são as Memórias, revista monográfica, de publicação não 

periódica, os Estudos, Notas e Trabalhos, editados entre 1945 e 1985, os Cadernos de 

Geologia de Portugal, além da publicação de múltiplos artigos por parte dos 

colaboradores e investigadores, em revistas e jornais nacionais e internacionais com 

revisão científica. 

Desenvolve ainda trabalhos na área de manutenção e arquivamento de 

amostragens de dados geológicos, destacando-se os arquivos patentes nas Litotecas de 

Alfragide e São Mamede de Infesta.  

Participa ativamente na divulgação da cultura técnico-científica, quer ao público 

em geral quer a comunidade escolar, nomeadamente no âmbito das ações do Projeto 

Ciência Viva. 

                                                                 
20 O objetivo de referido – publicação anual de duas Cartas Geológicas e duas Notícias Explicativas – 
pode estar a ser irremediavelmente comprometido com a redução drástica de pessoal que a Instituição tem 
sofrido ao longo dos últimos anos.   
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 De tudo o que já foi referido é ainda de ressalvar que, para além das áreas de 

atuação ligadas a investigação e cartografia geológica, a UGCG surge como parceira em 

estudos geológicos aplicados à localização de grandes obras de engenharia, deposição 

de resíduos, preservação e divulgação do património ambiental e ordenamento do 

território, entre outros de grande especificidade como: armazenamento de CO2 e outros 

resíduos perigosos; geotermia superficial e profunda; desenvolvimento e gestão da base 

de dados geológica referente ao território nacional emerso. 

É enquadrada nesta última unidade de investigação, especificamente no domínio 

da cartografia geológica digital, que temos vindo a desenvolver a nossa atividade 

profissional. Essa atividade engloba uma série de tarefas que ao longo dos próximos 

capítulos serão descritas com maior detalhe. 

O início da nossa colaboração com o então IGM data de 1995, tendo o acesso aos 

quadros da instituição ocorrido em 1998 (25/08/1995), data que coincide com o início 

da edição, por processos digitais, da Carta Geológica de Portugal. A figura 1.5 reflete as 

publicações efetuadas até à data da nossa entrada no IGM. Encontrando-se como 

apêndice deste relatório, uma breve enumeração das cartas geológicas, que foram 

referidas ao longo deste capítulo, e um cartograma com as folhas da Carta Geológica de 

Portugal à escala 1/50 000, segundo a data de edição das mesmas (Apêndice I).  
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Figura 1.5 Folhas da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000, estado de publicação em 1995 (IGM, 1996). 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO – CONCETUAL DA 

CARTOGRAFIA GEOLÓGICA 

Os mapas geológicos têm uma natureza dual, na medida em que são simultaneamente, 
uma criação e criadores de saber. Se é certo que a sua elaboração mobiliza um corpo 
vasto de conhecimentos que transcendem a geologia – a sua execução envolve não só 
diversas técnicas e métodos de trabalho de campo, mas também de representação 
gráfica…(Carneiro & Mota, 2005, p. 143). 

2.1 CARTOGRAFIA GEOLÓGICA: CONCEITOS SUBJACENTES 

Segundo a International Cartographic Association (ICA, 2003), a cartografia é a 

ciência que trata da criação e manipulação de representações do espaço geográfico, 

sejam representações reais ou virtuais, que permitem a exploração, análise, 

compreensão e comunicação de determinada informação acerca de um espaço 

previamente definido. O ‘veículo’ indissociável de transmissão da mensagem 

cartográfica, é, por norma, o mapa ou carta. No intervalo destes dois conceitos 

essenciais reside a técnica de produção do mapa, que não deve ser confundida nem com 

o mapa em si, nem tão pouco com a ciência cartográfica (figura 2.1). 

Qualquer mapa representa uma imagem interpretada da realidade. Mas essa 

realidade, para ser apreendida como mensagem figurativa, deve obedecer a regras 

concisas de representação. No caso da geologia essas recomendações são divulgadas por 

organizações mundiais, com destaque para a International Union of Geological 

Sciences (IUGS)21, nas quais são discutidas e decididas normas simbólicas 

estandardizadas. Assim, para além da especificidade própria da informação alvo, que 

implica o cumprimento de normas específicas de representação dos dados, os mapas 

geológicos têm de obedecer a todo um conjunto de princípios relacionados com a 

cartografia propriamente dita. Em resumo, não se tratam de exigências de 

parametrização de dados, mas sim de recomendações fundamentais para uma clara 

comunicação e transmissão de conhecimentos na área da geologia. É fundamental a 

criação de um catálogo (no sentido amplo da simbologia geológica: cores, padrões, 

símbolos litostratigráficos) suficientemente abrangente, mas não estanque, que permita 

                                                                 
21 Assim como o North American Stratigraphic Code (NASC), código com as recomendações para a 
nomenclatura estratigráfica predominantemente utilizado nos países da América do Norte e Latina. 
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exploração, análise, compreensão e comunicação de informações sobre esse espaço22. 

De acordo com Gaspar (2008, p. 75) o termo ‘cartografia’, foi sugerido pela primeira 

vez em Portugal, em 1839 por Manuel Francisco Carvalhosa, 2º Visconde de Santarém, 

numa carta endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen.  

Muitas são as definições de cartografia, todavia (…) encontrar uma definição simples e 

abrangente de cartografia poderá seguramente ser difícil, mas a nossa consciência 

espacial e conhecimento do ambiente (noção do espaço) não pode ser negada.(ICA, 

2003, p. 18). 

 Documento cartográfico: documento que representa no todo, ou em parte, a 

Terra ou qualquer corpo celeste, independentemente da escala e do suporte, tais como: 

mapas e plantas, atlas, globos, blocos-diagramas, cortes ou perfis do terreno, fotografias 

aéreas, imagens de satélite, representações mentais ou de lugares imaginários, etc. 

 Carta ou mapa: segundo a definição proposta pela ICA (2003, p. 17) um 

mapa é uma (…) representação simbólica da realidade geográfica, apresentando 

aspetos e características selecionados, resultando do esforço criativo e das escolhas do 

seu autor, sendo concebido para ser utilizado quando as relações espaciais são de 

importância fundamental. A diferença entre carta e mapa não se encontra bem definida 

na terminologia portuguesa, sendo frequente a sua utilização como termos sinónimos, 

mas a designação de ‘mapa’ é normalmente (…) aplicável à generalidade das 

representações cartográficas, enquanto carta é especialmente usado no âmbito da 

cartografia topográfica e náutica (…) (Gaspar, 2008, p. 57). Como referido por 

Robinson (1995)  as classificações entre mapas e cartas estão relacionadas com critérios 

associados à escala do trabalho cartográfico, à função a que se destinam ou ao tema que 

transcrevem. Ainda no que diz respeito ao processo classificativo e de acordo com o seu 

objetivo ou função, as cartas ou mapas podem ser classificados em dois grupos 

principais – de base ou temáticos. 

 Carta ou mapa de base: neste grupo encontram-se as cartas topográficas e as 

cartas hidrográficas, representações cartográficas que têm como primordial objetivo a 

representação de toda a informação de caráter genérico de uma determinada área, 

entendendo-se por informação genérica toda a representação topográfica, toponímica, 
                                                                 
22 In: A Strategic Plan for the International Cartographic Association - 2003-2011. Disponível em 
http://icaci.org/files/documents/reference_docs/ICA_Strategic_Plan_2003-2011.pdf, Acedido em 4 de 
Julho de 2012. 
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hidrográfica e divisões administrativas. São cartas, geralmente, organizadas em folhas 

que cobrem todo o território nacional, servindo de suporte, de ‘base’ às cartas temáticas 

(Gaspar, 2008, pp. 60, 61).  

 Carta ou mapa temático: surge em contrapartida com os mapas de base ou de 

referência. São mapas que representam determinado tema (aqui se enquadrando, por 

exemplo, as cartas geológicas), com uma abordagem e linguagem simbólica própria do 

tema que ilustram. Podem ainda ter várias designações de acordo com o número de 

temas representados - uni temáticos ou pluritemáticos - podem ser qualitativos ou 

quantitativos de acordo com a forma e natureza das representações, de implantação 

pontual, linear ou zonal, dependendo da simbologia utilizada para representar o tema. 

 Coordenadas (sistemas de):  sistema de referência espacial utilizado no 

posicionamento de pontos sobre uma dada superfície ou modelo de representação da 

Terra. Forma de referenciar sem ambiguidade a posição de um ponto no plano, no 

espaço tridimensional ou sobre uma superfície, através de ângulos e distâncias, 

medidos a partir de referências determinadas (Gaspar, 2008, p. 90). 

Os sistemas de coordenadas podem ser sistemas de coordenadas geográficas, se 

aplicados à superfície da Terra, ou aos modelos de aproximação em três dimensões 

(esfera e elipsoide), e sistemas de coordenadas retangulares, se aplicados às 

representações planas da superfície da Terra (Fernandes, 2008, p. 53). 

 Coordenadas cartográficas: coordenadas retangulares definidas sobre uma 

quadrícula cartográfica, designadamente a distância à meridiana e a distância à 

perpendicular, usualmente representadas por M e P, respetivamente. 

 Coordenadas geodésicas: coordenadas, retangulares ou geográficas, definidas 

numa determinada superfície de referência geodésica (elipsoide). 

 Coordenadas geográficas:  cada ponto da superfície da Terra é referenciado 

relativamente a um sistema de eixos. Neste sistema, designa-se por latitude do lugar a 

medida do arco do meridiano entre o equador e esse lugar, expressa em medidas 

angulares, variando entre 0º (Equador) e os 90º Norte ou Sul. O outro valor angular 

refere-se à longitude do lugar e mede o valor angular entre o plano do meridiano desse 

referido lugar e um determinado meridiano de referência (desde 1884 toma-se como 

meridiano de referencia o semimeridiano de Greenwich) situando-se os valores entre os 

0º e os 180º Este ou Oeste (figura 2.2). 
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Figura 2.2 Sistemas de coordenadas e alguns elementos integrantes (Maling, 1991) 

 Coordenadas retangulares: sistema de coordenadas no plano (ou no espaço 

tridimensional), que utiliza duas (ou três) medidas de distância a dois (ou três) eixos 

perpendiculares entre si para referenciar as posições. No caso dos sistemas de 

coordenadas planas, os eixos são geralmente designados por eixo das abcissas e eixo 

das ordenadas (x, y e z). 

 Datum: conjunto dos parâmetros que constituem a referência de um sistema de 

coordenadas geográficas ou altimétricas. Estes parâmetros permitem dimensionar o 

elipsóide de referência e posicioná-lo relativamente ao Geóide. 

 Datum geodésico: conjunto de parâmetros que definem a dimensão, forma e 

posição de um elipsóide que constitui a superfície de referência de um dado sistema de 

coordenadas geográficas. 

 Elipsóide de referência: superfície matemática que melhor se aproxima do 

geóide e relativamente à qual são estabelecidas as coordenadas geográficas, sendo assim 

utilizado como superfície de referência geodésica. Trata-se, geralmente, de um elipsoide 

de revolução podendo, em circunstâncias especiais, ser um elipsóide triaxial. Vários 

elipsoides de revolução têm sido utilizados desde o início do século XIX, considerando 

a necessidade de determinar o que melhor se adaptasse ao geoide (i.e. elipsoide de 
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Everest 1830; Bessel, 1841; WGS84, 1984). A maior parte da cartografia mundial ainda 

assenta no elipsoide internacional de Hayford, aprovado em 1924. A emergência e 

disseminação do GPS transferiram, por outro lado, uma importância acrescida ao 

WGS84. Atualmente, segundo os parâmetros definidos pela diretiva INSPIRE23, deve 

ser utilizado o elipsoide GRS80, em que se baseia o sistema de coordenadas ETRS89, 

tal como recomenda a EUREF (European Reference Frame, subcomissão da IAG – 

International Association of Geodesy). 

 Geóide: superfície equipotencial cuja normal coincide com a vertical do lugar 

e, aproximadamente, com o nível médio das águas do mar. Varia com as flutuações do 

campo gravítico da Terra e é a superfície ou modelo físico que mais se aproxima da 

verdadeira forma da Terra. 

 Sistema de projeção cartográfica: conjunto de procedimentos matemáticos 

que permitem a representação da Terra numa superfície plana mantendo as suas relações 

espaciais. Ou seja, corresponde ao (…) arranjo sistemático, sobre o plano, da rede 

geográfica de meridianos e paralelos da esfera ou elipsoide de referência (Fernandes, 

2008, p. 45). Assim, as projeções cartográficas consistem, basicamente, na 

transformação das coordenadas geográficas sobre o elipsoide (latitude, longitude e 

altitude), em coordenadas retangulares M, P e Z sobre o plano. Na maior parte das 

projeções recorre-se a uma superfície plana ou planificável cuja posição esteja bem 

definida relativamente ao elipsoide. Assim, as projeções podem ser classificadas de 

acordo com a geometria da superfície de que derivaram (azimutais, cilíndricas, cónicas), 

a localização do centro de projeção (polares ou normais, equatoriais ou transversas e 

oblíquas), ou tendo em conta as deformações derivadas (equivalentes, conformes e 

equidistantes). Ou seja, um sistema de projeção cartográfica corresponde à associação 

dos parâmetros gerais de uma projeção: o datum geodésico utilizado, o tipo de projeção, 

o ponto central da quadrícula, a origem das coordenadas da quadrícula. 

 Sistemas de informação geográfica (SIG): a ideia comummente aceite para a 

definição geral de SIG está ligada à produção de cartografia por métodos 

computacionais. Encontramos inúmeras definições de SIG, cada uma das quais 

associadas à sua área científica ou domínio de atuação. 

Burrough & Mcdonnell (1998, p. 301): Um conjunto de ferramentas 
                                                                 
23 A diretiva INSPIRE estabelece padrões e protocolos de tipo técnico e organizativo para a criação e 
manutenção de dados de informação espacial a usar pelos países que integram a Comunidade Europeia. 
 



 

infor

trans

arma

com 

dado

com 

será 

organ

dado

(geom

atribu

const

probl

comp

refer

envo

resol

SIG 

sistem

rmáticas po

sformar e vi

Kraak &

azenar, man

o propósito

Smith et

os são index

o objetivo d

Presente 

toda uma es

nizadas de 

os georrefer

metricamen

utos (expre

tituem uma

lemas de â

plexas de p

re Cowen (

olve a integ

lução de pro

Para a áre

dependem d

ma especial

oderoso que

isualizar dad

& Ormelin

nipular e ap

o de funcion

t al. (1987, 

xados espac

de responde

em todas e

strutura, con

modo a ad

renciados, re

nte definido

essos atravé

a ferramen

âmbito esp

planeamento

1988, p. 15

gração de 

oblemas. 

ea de atuaçã

diretamente

lizado de de

En

e permite re

dos espaciai

ng (2011, 

presentar da

nar como um

p. 13): Um 

cialmente e

er a pesquis

estas defini

nstituída po

dquirir, arm

epresentado

s através de

és de tabela

nta particula

pacial e a 

o territorial

554), os SIG

dados geor

Figura 2.3 Siste

ão da carto

e quer do sis

esenho gráf

nquadramento

ecolher, gua

is do mundo

p. 9): Sis

ados espaci

m sistema d

m sistema de

e onde um 

sas sobre en

ições está a

or poderosas

mazenar, ge

os por um v

e pontos, lin

as) articulad

armente ad

escalas div

l e/ou gest

G constituem

rreferenciad

ema de Informa

ografia geol

stema de de

fico, quer d

 Teórico – Co

ardar, encon

o real para p

stema de i

iais no con

e apoio à de

e base de da

conjunto d

tidades espa

a ideia gera

s ferramenta

erir, transfo

vasto conjun

nhas, polígo

dos através 

dequada à 

versificadas

ão de recu

m um siste

dos, num a

ação Geográfic

lógica digita

esenho digit

do sistema d

oncetual da Ca

ntrar, pesqu

propósitos e

informação 

ntexto de um

ecisão.  

ados onde a

e procedim

aciais da ba

l é de que 

as informát

ormar, anali

nto de obje

onos ou célu

de bases de

resolução 

s, nomeadam

rsos. Sintet

ema de apoi

ambiente o

a 

al, importa 

tal (CAD) - 

de gestão de

artografia Geo

uisar livrem

específicos.

o para reco

ma organiz

a maior part

mentos é op

ase de dados

SIG (figura

ticas e tecno

isar e visu

etos ou entid

ulas) e respe

e dados. Os

de questõe

amente situ

tizando, e 

io à decisão

orientado p

 

salientar q

definido po

e bases de d

ológica 

33 

mente, 

. 

olher, 

zação, 

te dos 

erado 

s. 

a 2.3) 

ologia 

alizar 

dades 

etivos 

s SIG 

es ou 

ações 

como 

o que 

ara a 

que os 

or um 

dados 



Enquadramento Teórico – Concetual da Cartografia Geológica 

34 
 

(SGBD) - definido por um software específico de recolha, gestão e armazenamento de 

dados alfanuméricos relacionados com a informação espacial. Segundo Maguire (1991)  

a grande capacidade de análise do enorme volume de dados armazenados é o que 

distingue os SIG de outros sistemas antecessores, que, funcionando individualmente, 

(CAD, SGBDG ou BD), ficavam muito aquém das verdadeiras potencialidades de um 

sistema SIG. 

  Bases de dados: a gestão de dados eficiente normalmente requer a utilização 

de uma base de dados informática. Este conceito é vulgarmente utilizado para designar 

uma estrutura informática partilhada e integrada que armazena dados de interesse para o 

utilizador final, bem como metadados, ou seja dados através dos quais se integram e 

gerem os referidos dados de interesse para o utilizador final. Uma definição abreviada 

sugerida por Hoffer (2009, p. 46) é que uma base de dados é um conjunto de dados 

organizado de forma lógica. De certa assemelha-se a um arquivo tradicional muito bem 

organizado, no qual uma aplicação poderosa, conhecida como sistema de gestão de base 

de dados, ajuda a gerir o conteúdo do arquivo. Um sistema de gestão de bases de dados 

é um conjunto de programas que gerem a estrutura da base de dados e controlam o 

acesso aos dados armazenados (Rob, Coronel, & Crockett, 2008, pp. 7, 8). 

 Processo cartográfico: processo eficazmente descrito por Robinson (1995) 

subdividindo-o em quatro etapas essenciais (Fernandes, 2008, p. 20): 

- Recolha e seleção de dados para a elaboração do mapa. 

- Manipulação e generalização de dados, para o desenho do mapa 

- Leitura e observação do mapa. 

- Resposta e interpretação dos dados. 

Trata-se de uma organização sequencial de etapas (figura 2.4) que vão desde a 

recolha de dados reais, independentemente do tipo de dado à recolher, à manipulação 

por meio de técnicas específicas de representação até a obtenção do mapa (recolha de 

dados – elaboração – utilização) (Dias, 2007, p. 34). O resultado final – o mapa 

construído – é uma representação da realidade recolhida no campo. O mapa percebido 

pelo leitor depende não só da mensagem transmitida mas também do contexto cultural e 

dos conhecimentos que o leitor possui (Fernandes, 2008, p. 21). 
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essencial nos trabalho de cartografia geológica, visto a escala de recolha de dados no 

campo ser habitualmente de 1/25 000, enquanto as escalas de edição podem ir desde o 

1/50 000 ao 1/1 000 000. 

 Processo de simbolização cartográfica: podendo ser considerado como uma 

etapa pertencente ao próprio processo de generalização cartográfica, a representação de 

um determinado elemento real por meio de um símbolo, é um processo de abstração que 

requer conhecimentos específicos por parte de quem executa o mapa, e por parte de 

quem o lê e interpreta. O símbolo gráfico corresponde a (...) um objeto ou fenómeno, 

evocado de forma simplificada ou esquematizada, com representação mais ou menos 

rigorosa ou sugerindo a área que ocupa (Dias, 2007, p. 77). Os símbolos podem ser 

classificados segundo, a sua implantação gráfica como: pontuais - se representam dados 

pontuais; lineares - geralmente representando dados lineares ou pontuais; e em área ou 

mancha - se representam dados lineares, pontuais ou em mancha (Fernandes, 2008, p. 

31). Toda a representação gráfica visando a elaboração de uma carta, pressupõe ter 

presente as noções de variáveis visuais, as propriedades das mesmas, o significado e a 

utilização ou não de cores, para uma aplicação simbólica adequada. Bertin na sua obra 

Sémiologie Graphique de 1967, deu-nos a conhecer as variáveis visuais (também 

conhecidas por retinianas), variáveis essas que traduzem o que a visão humana é capaz 

de identificar e perceber numa qualquer imagem expressa num plano (Dias, 2007). 

Segundo Bertain são oito os atributos gráficos que o olho humano consegue perceber: o 

x e o y, enquanto duas dimensões do plano; o tamanho; o valor (claro para menor valor 

e escuro para maior valor); o grão ou textura; a cor; a orientação e a forma, aplicáveis 

quer a variáveis pontuais; lineares ou em mancha, respeitando a especificidade de 

características de cada uma. Por outro lado cada variável visual possuiu propriedades a 

ter em conta quanto à sua utilização, quer individualmente ou agrupadas como está bem 

explicito na figura 2.5 (Silva, 2006, p. 28).  
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ordenamento.  

2.2 CARTOGRAFIA GEOLÓGICA: MÉTODO CLÁSSICO (OU MANUAL) DE 

DESENHO  

A Cartografia Geológica abrange a elaboração de mapas temáticos 

especificamente associados ao contexto estrutural (litologia e tectónica) de determinada 

porção do território, de acordo com um processo complexo que envolve uma série de 

etapas sequenciais (Slocum, et al., 2005).  

 Como já foi referido, estes mapas obedecem a uma série de regras próprias, 

utilizando cores específicas para representar a cronologia dos materiais representados - 

definidas pela Internacional Stratigraphic Chart (International Commission on 

Stratigraphy, 2010, IUGS, ICS)26- assim como simbologia estandardizada que deve 

permitir uma perfeita leitura do mapa produzido.  

Sabendo que a cartografia geológica no nosso país tem mais de 150 anos, existem 

uma série de etapas previamente estabelecidas para a sua elaboração, mas que sofreram 

alterações ao longo do tempo acompanhando a evolução dos conhecimentos científicos 

e dos procedimentos técnicos. Enquadrado no objetivo deste relatório, parece-nos útil 

fazer uma breve referência a algumas dessas etapas. 

Como já foi referido no capítulo anterior, a emergência de uma cultura geológica 

no nosso país está diretamente ligada à criação de instituições e comissões responsáveis 

pelos levantamentos geológicos e mineiros, ditada por interesses políticos, 

socioeconómicos e científicos de uma área do conhecimento em expansão. A existência 

de mapas geológicos permite ao Estado conhecer e controlar as suas riquezas minerais, 

os recursos geológicos e também o potencial aquífero, aspetos de particular interesse 

para a indústria extrativa e agricultura. Só a devida coordenação e suporte institucional, 

pode levar a cabo este tipo de tarefas.  

A metodologia seguida em Portugal na construção do conhecimento geológico, 

desde a criação da Comissão Geológica em finais do século XIX, baseava-se 

essencialmente no que era feito em França e no Reino Unido, como documenta Leitão 

(2004) na sua tese de doutoramento.  

                                                                 
26 www.cgmw.org  / www.stratigraphy.org 
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Desde a escolha da área a levantar, seleção da equipa de trabalho, procedimentos 

de trabalho no campo e respetiva duração das missões, até à base topográfica a utilizar 

na maquete final, tudo é rigorosamente parametrizado.  

A recolha de dados de campo, efetuada numa área correspondente a uma folha 

1/25 000, dá início ao trabalho cartográfico. Dada a sua complexidade é um trabalho 

moroso que se pode prolongar por vários anos.  

Ontem como hoje, cabe ao geólogo coordenador da carta em elaboração orientar 

toda a equipa de trabalho, de modo a estabelecer uma base coesa e funcional entre as 

diferentes etapas, garantindo a fluidez que se pretende num trabalho de múltiplas tarefas 

e que exige troca de informação entre os diversos intervenientes. Como refere André 

(2004), o ideal seria tratar-se de uma verdadeira ’geocolaboração‘ entre todos os 

elementos da equipa, que envolve especialidades em vários domínios científicos.  

Ao muito exigente (até mesmo em termos físicos) e demorado trabalho 

cartográfico de campo, que também envolve a recolha de exemplares representativos 

das formações cartografadas (amostras), segue-se um igualmente moroso trabalho de 

gabinete, em que se procede à classificação e correlação dos exemplares recolhidos de 

modo a registar toda a sequência e informação relativa aos vários parâmetros crono-

estratigráficos necessários para a referida correlação das unidades. São igualmente 

efetuadas análises laboratoriais em diversos domínios (i.e. estudo petrográfico das 

amostras em lâminas delgadas e análises químicas das rochas e minerais), cujos 

resultados serão posteriormente expressos na Carta Geológica impressa e na Notícia 

Explicativa que a acompanha (J. A. Rebelo, 1999). 

O esboço de campo produzido, enriquecido pelas informações anteriormente 

descritas, é então transposto para a maquete da carta geológica, associado a um conjunto 

de estruturas complementares (legendas, coluna litostratigráfica, esquemas estruturais e 

cortes geológicos) que traduzem a capacidade de síntese e interpretação da equipa 

responsável, permitindo aos utilizadores perceber a estrutura geológica da área 

representada. 

No processo manual de cartografia geológica, tendo por base um “complexo 

conjunto de regras tácitas e convenções” (Leitão, 2004, p. 27) devia-se à equipa de 

desenhadores e gravadores a transformação das minutas de campo na representação 

objetiva da geologia local, da qual resultava o documento visual que é a Carta 
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Geológica. Esta fornece não só a leitura apropriada do substrato rochoso de uma 

determinada área, mas também a história da sua génese e evolução, traduzida pela 

relação geométrica entre as diferentes unidades e a deformação que as afeta (Cunha, 

2008, p. 3). As informações adicionais impressas na carta, como os cortes geológicos ou 

as colunas litostratigráficas, possibilitam a interpretação completa da estrutura 

geológica. No entanto, este documento incorpora ainda informações sobre a 

hidrogeologia, recursos minerais, jazidas fossilíferas, elementos arqueológicos 

relevantes e, em algumas cartas, locais de interesse geológico. 

Durante várias décadas, o desenho e a produção da cartografia geológica seguiu o 

método clássico (ou manual) de desenho, envolvendo várias etapas. Inúmeras foram as 

cartas publicadas segundo esse método muito moroso e específico. Com formação 

apropriada, os exímios desenhadores gravadores e fotógrafos construíam as peças 

necessárias para a montagem da carta à escala de publicação, acompanhando a evolução 

dos processos de gravação, impressão e reprodução gráfica.  

De acordo com o que a autora deste relatório seguiu no seu percurso profissional, 

uma das últimas folhas da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000, que foi 

elaborada por métodos tradicionais de desenho cartográfico clássico, terá sido a folha 

7D – Macedo de Cavaleiros em 1998 (figura 2.6).  
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Figura 2.6 Folha 7D - Macedo de Cavaleiros (carta elaborada pelo método clássico) 

O processo manual era executado minuciosamente pela equipa de desenhadores, 

sendo que só eles ainda hoje são capazes de explicar o laborioso procedimento. Assim 

sendo, e segundo a descrição do desenhador – Sr. Carlos Fernandes - que acompanhou 

desde início da sua carreira, o trabalho de desenho e edição de cartas geológicas (e que 

ainda exerce funções no polo de São Mamede de Infesta do atual LNEG), o processo 

iniciava-se quando o geólogo coordenador da carta fazia a entrega do levantamento de 

campo à escala 1/25 000. O desenhador procedia à transferência dos dados para um 

papel vegetal indeformável. De seguida extraía toda a informação de cores da geologia, 

uma cor para cada película indeformável. As películas indeformáveis, separadas por cor, 

seriam minuciosamente verificadas, corrigidas e reduzidas para a escala 1/50 000. 

Todos os dados de cor preta eram separados em outra película indeformável e 

posteriormente reduzidos à escala 1/50 000. O método de redução inicialmente seria 

elaborado com o auxílio de um instrumento de precisão (pantógrafo), mas 

posteriormente passou-se ao processo de redução por métodos fotográficos. A película 

com a informação geológica seria então gravada numa película com auxílio de um 

estilete.  

Da referida película de gravação os dados eram transferidos para a película de 

montagem, onde anexavam todos os outros elementos que constituem a carta, 
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designadamente, símbolos litostratigráficos, recursos minerais e hidrogeológicos, 

coluna litostratigráfica, cortes geológicos e todos os textos. Todas as letras e demais 

simbologia eram previamente encomendadas a empresas gráficas e posteriormente com 

o auxílio de papel milimétrico eram decalcadas para a película de montagem. A película 

polyester era então gravada numa outra película, película esta de negativo fotográfico, 

onde a montagem anterior era limpa de todos os elementos estranhos à carta e procedia-

se às necessárias correções e revisões finais, utilizando uma tinta de correção própria. 

Depois de todas as correções feitas, esta informação seguia para a tipografia 

conjuntamente com a informação de cores anteriormente referida, assim como a base 

topográfica e todos os restantes elementos que constituem a informação base da carta 

(figura 2.7), que entretanto seriam fornecidos pelo IGeoE ou pelos Serviços Cadastrais 

(antigo IPCC). Cada uma das películas dava origem a uma chapa tipográfica que em 

conjunto viriam a ser impressas dando origem a carta geológica final. Era um trabalho 

extremamente minucioso, demorado, de grande precisão e dispendioso. 

 
Figura 2.7 Exemplo de uma película, em negativo, preparada para impressão.  

2.3 CARTOGRAFIA GEOLÓGICA: MÉTODO DIGITAL  

Com a evolução das técnicas informáticas ao dispor da cartografia, nomeadamente 

toda a dinâmica conseguida com as potencialidades dos SIG e das bases de dados, a 
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utilização de ortofotomapas e análise de imagens de satélite, foi facilitado todo o 

moroso trabalho de desenho cartográfico clássico, tornando o processo muito mais 

dinâmico e possibilitando atualizações mais eficientes. Os levantamentos de campo, por 

exemplo, podendo ser precedidos por uma investigação atenta e avaliação de dados 

obtidos pela análise de imagens de satélite da área de estudo, tornaram-se mais 

expeditos. O trabalho de pesquisa em gabinete de toda a informação da área a estudar, 

tal como bibliografia, notas e trabalhos de campo anteriores, mapas, dados de 

geoquímica e geofísica, ou seja, de todos os elementos que podem constituir uma 

referência importante para o desenvolvimento integrado do posterior trabalho, estão 

hoje em dia à distância de uma pesquisa das bases de dados digitais. Após toda essa 

abordagem teórica, que antecede o trabalho de levantamento de campo propriamente 

dito, é de primordial importância a obtenção de cartografia topográfica de escala 

apropriada e atualizada, também esta atualmente disponível em diferentes formatos.  

A etapa que normalmente se segue ao trabalho de levantamento de campo é 

complexa e requer uma colaboração efetiva entre o geólogo coordenador do projeto e o 

técnico que vai ‘desenhar’ a carta, pois só assim se evitam erros de interpretação. Nesta 

etapa georreferenciam-se todos os dados provenientes do trabalho de campo e cria-se a 

estrutura de informação para a carta em questão, elaborando-se a respetiva legenda - que 

irá ser o passo de referência na construção da base de dados dedicada - e todos os 

esquemas e figuras que nela venham a ser integrados.  

É sobre esta complexa etapa de construção da Carta Geológica que nos vamos 

debruçar mais atentamente, numa síntese de acontecimentos que permitiram que hoje 

em dia seja possível aplicar à cartografia geológica métodos automáticos de desenho, 

construção e gestão de bases de dados geológicas. Não pretendemos fazer uma 

cronologia histórica do surgimento dos SIG, mas tão-somente uma contextualização da 

passagem de testemunho da cartografia geológica clássica para os métodos digitais. 

Segundo o que é referido por Coppock e Rhind (1991, p. 2) os principais estádios de 

desenvolvimento dos SIG podem ser sintetizados em: 

1ª fase (1950 - 1975): inicia-se nos EUA e no Reino Unido, ainda de forma 

incipiente, onde um volume reduzido de dados começa a ser processado em enormes 

‘máquinas’, sob ações individuais de grupos académicos. 

2ª fase (1975 - 1980) – os procedimentos anteriores estendem-se ao resto da 

Europa e outros países em desenvolvimento, já com forte financiamento da 
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Administração Central dos Estados. 

3ª fase (década de 80 do século XX): o sector privado desenvolve grandes 

esforços na construção de bases de dados geográficas de grande escala, que se tornam 

acessíveis a um cada vez maior número de utilizadores. 

4ª fase (atual): domínio do utilizador facilitado pela competição entre os diferentes 

fornecedores. Em Portugal também se reflete esta realidade, na qual os dados 

centralizados se tornam acessíveis a todos os cidadãos, através de redes de 

telecomunicações que democratizam e facilitam o acesso à informação.  

De acordo com as fases apresentadas, é comummente aceite que o advento dos 

sistemas de informação geográfica data do início dos anos 70 do século XX, passando a 

fazer parte da realidade das grandes empresas e entidades governamentais. E ao longo 

dos últimos quarenta anos concretiza-se a ideia de que não estamos a tratar de um tema 

único e isolado, mas de uma realidade sistémica, global (Longley, Goodchild, Maguire, 

& Rhind, 2005). Tudo interrelacionado entre si, designadamente o aparecimento e 

desenvolvimento de hardware e software, as potencialidades das novas redes de 

comunicação, dos sistemas de gestão de informação que associam dados espaciais e 

alfanuméricos, toda uma evolução de conceitos e teorias, ou o tratamento e 

disseminação de milhões de dados resultaram no ‘nascimento’ da ‘Sociedade de 

Informação’. Segundo o Livro Verde Para a Sociedade da Informação em Portugal, esta 

expressão caracteriza-se por (…) um modo de desenvolvimento social e económico em 

que a aquisição, armazenamento, processamento, valorização, transmissão, 

distribuição e disseminação de informação conducente à criação de conhecimento e à 

satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel 

central na atividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de 

vida dos cidadãos e das suas práticas culturais (MIS, 1997, p. 5).  

A atual cartografia geológica enquadra-se nesta realidade, difundindo informação 

geológica a todos quantos dela necessitem, de modo inteligível e associada a objetos 

materializáveis e suscetíveis de serem representados cartograficamente, aos quais por 

sua vez podemos associar informação alfanumérica de cariz qualitativo e/ou 

quantitativo (Julião, 1999).  

Como referido anteriormente, nos finais da década de 1990, o Departamento de 

Geologia do então IGM deu os seus primeiros passos na automatização da sua 



Enquadramento Teórico – Concetual da Cartografia Geológica 

45 
 

cartografia, passando a dispor de métodos aplicados à cartografia digital, que surge 

inicialmente como uma tecnologia complexa e dispendiosa porque implicou a aquisição 

de equipamentos e de formação de elevado valor (Matos & Coucelo, 1999). A 

necessidade de automatização da cartografia geológica seria reforçada com a 

deliberação de que o IGM seria uma das entidades produtora de informação geográfica, 

naquela que seria a infraestrutura nacional de dados espaciais.  

No contexto de implementação dos sistemas digitais surge o Centro Nacional de 

Informação Geográfica (CNIG), instituído pelo governo português nos finais da década 

de 80 do século XX. Foi-lhe atribuída a missão de elaborar um levantamento minucioso 

sobre as necessidades de formação e aquisição de equipamento informático, com vista a 

implementação de um Sistema de Informação Geográfica Nacional, definindo a 

filosofia de base para esse mesmo sistema enquanto infraestrutura integradora de 

informação proveniente de outras entidades. Até essa data e recuando até aos anos 70, 

os sistemas de informação geográfica existentes funcionavam de forma muito incipiente 

em empresas privadas e em alguns organismos da administração do estado como no 

LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), no Gabinete da Área de Sines e na 

Empresa Geral de Fomento (Machado, 2000).  

A implementação da referida infraestrutura nacional de dados que deu origem ao 

Serviço Nacional de Informação Geográfica (SNIG), foi formalmente criada pelo 

Decreto-Lei 53/90 de 13 de fevereiro, sendo este o primeiro a nível mundial a ser 

disponibilizado via web em maio de 1995. Desde essa data o então IGM seria uma das 

entidades produtoras de cartografia oficial. 

Através do SNIG é possível aceder diretamente às instituições nacionais 

produtoras de informação geográfica, nomeadamente ao atual LNEG como entidade 

responsável pela informação relativa à geologia, zonas de riscos naturais e recursos 

minerais (Decreto-Lei 202/2007 de 25 de maio). 

Presentemente o SNIG, representa a infraestrutura nacional de dados espaciais, 

seguindo o modelo conceptual normalizado pela Diretiva INSPIRE (em vigor desde 15 

de maio de 2007). Assim sendo é parte integrante do sistema europeu de informação 

geográfica, estando na dependência direta do coordenador nacional - Instituto 

Geográfico de Portugal (IGP). 

Sendo de primordial importância para a representação de dados espaciais é 
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indispensável em qualquer projeto cartográfico atual, o “computer aided design”(CAD), 

ou desenho assistido por computador. A utilização de um sistema CAD, relacionado 

com a cartografia geológica, não foi sequer uma etapa de passagem entre o processo 

manual e a utilização de um SIG, mas foi a partir dessa possibilidade posta à disposição 

para ser adaptada à cartografia geológica - testada pela elaboração pontual de alguns 

esquemas geológicos - que se deu esse pequeno salto tecnológico.  

A introdução dos SIG, por outro lado, permitiu agilizar o processo de elaboração 

das cartas geológicas. Com efeito, após a digitalização dos dados recolhidos no campo, 

estes são georreferenciados, vetorizados e organizados em diferentes layers (camadas), 

cada um com atributos específicos, definindo-se um verdadeiro modelo de dados 

espaciais de fácil manuseamento (figura 2.8). 

 
Figura 2.8 Articulação da informação geográfica georreferenciada 

O Departamento de Geologia do IGM optando pelas aplicações Microstation com 

MGE e ORACLE como CAD, SIG e SGBD respetivamente, em 1995, dá início ao 

Programa de Conversão da Carta Geológica (Cunha, et al., 2000, p. 82). 

Atualmente, e integrando um novo paradigma, a estratégia de produção da 

cartografia digital, deixou de ser uma tecnologia ao dispor do produto final, - a carta 

geológica impressa -, passando a ser a própria estrutura de organização dos dados 

associados à implementação da cartografia digital o produto basilar (Matos & Coucelo, 
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Finalizando este capítulo, importa referir que o nosso percurso profissional 

acompanhou de perto a implementação tecnológica da edição de cartas geológicas que 

foi descrita. Encontramos em 1995 uma metodologia baseada essencialmente em 

procedimentos manuais de produção de cartografia geológica, e progressivamente 

acompanhamos e tentamos dar o nosso contributo para a efetivação de todo o processo 

de maturação para o atual panorama de edição de cartas geológicas (figura 2.10). 

 

 
Figura 2.10 Carta Geológica de Portugal, na escala de 1:50.000. http://www.lneg.pt/servicos/215/ Acedido em 

15//09/2012 
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3. BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

(1995-2012) – CURRICULUM COMENTADO. 

Ao longo do nosso percurso profissional, temos participado numa série de 

projetos que marcaram, em definitivo, várias fases de evolução da cartografia geológica 

e nos permitiram aprofundar os nossos conhecimentos na referida área. Se a licenciatura 

em Geografia (Ramo Científico) foi um marco fundamental, Pós-Graduação em Gestão 

de Riscos Naturais, a frequência do 3º Ciclo em Geografia, assim como as formações 

complementares anteriores (em informática e topografia) e posteriores (em vários cursos 

associados aos SIG’s), contribuíram para a consolidação do suporte teórico e aplicado 

necessário ao cumprimento cabal das funções que temos vindo a desempenhar27.  

Para simplificar a exposição dos trabalhos desenvolvidos, optamos por uma 

estruturação cronológica que passamos a apresentar. 

3.1 A EVOLUÇÃO DOS PROJETOS 

1992  

 Na sequência da formação em Topografia I e II (com a duração de 24 meses) 

efetuada no Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 

Públicas do Norte (CICCOPN) o início da nossa atividade profissional passou por uma 

breve mas muito recompensadora experiência a nível pessoal e profissional, na área da 

topografia e cadastro. Foram esses anos que permitiram aplicar pela primeira vez os 

conhecimentos adquiridos na nossa formação académica, adquirir prática em trabalho 

de campo, e em CAD. 

Com efeito, a participação em projetos de levantamento cadastral transmitiu-nos 

conhecimentos in loco da realidade da situação do país em termos de estrutura fundiária. 

O parcelamento de terrenos é uma realidade que condiciona a modernização e 

racionalização agrícola nacional, nomeadamente, na região de Mortágua, região na qual 

desenvolvemos trabalhos na área do cadastro agrícola para fins de regadio, 

proporcionado pelo estudo da então futura Barragem do Lapão. 

                                                                 
27 Sobre este assunto, consultar curriculum vitae. 
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1995 / 1996 / 1997 

 No seguimento da primeira experiência profissional, surgiu a oportunidade de vir 

a executar tarefas no então IGM (Instituto Geológico e Mineiro). Essas tarefas 

passavam por transpor para películas indeformáveis, toda a informação proveniente dos 

levantamentos de campo, que se encontrava dispersa em minutas de campo. Foram 

cerca de dois anos e meio de contacto com a profissão de geólogo, de desenhador, de 

cartógrafo. Durante esse período foram dados os primeiros passos na abordagem à 

cartografia geológica digital, que viria a ser uma das áreas de especialização do trabalho 

desenvolvido no IGM.  

1998  

Desenho da folha 48D - Serpa, da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000. 

A folha foi feita em colaboração com o geólogo coordenador da folha, Dr. Paulo Castro, 

dada a nossa pouca experiência, tendo sido um importante contributo para a nossa 

autonomia, na consecução de tarefas relacionadas com a cartografia geológica digital. A 

referida carta aguarda ainda revisões de campo para posterior publicação. Foi também 

ao longo do ano de 1998 que assumimos a função de Técnico-adjunto do IGM, na 

sequência da abertura de um concurso para profissionais que desempenhavam trabalho 

exclusivamente para o IGM. Ainda no final deste ano, participamos na digitalização em 

(Microstation) e início de introdução de dados em tabelas de bases de dados da maquete 

que viria a constituir a carta que integrou a tese de doutoramento do Doutor Hélder 

Chaminé (2000). Todavia, tornou-se de difícil solução o recorrente problema que nos 

surgia na sequência da ligação dos polígonos da geologia da carta à respetiva base de 

dados (orphan cell). Foi o primeiro contato com a difícil tarefa de solucionar problemas 

decorrentes da ligação em ORACLE do MGE28, e do enorme “peso” das bases de dados 

geológicas. 

1999 

O primeiro trabalho desenvolvido já como Técnica Profissional dos quadros do 

IGM (Polo de São Mamede de Infesta), tratou-se da Carta Geológica Simplificada do 

Parque Natural da Serra Da Estrela. Esta carta, incluída no Guia Geológico e 

                                                                 
28 O MGE (Modular GIS Environment) é um pacote de aplicações que permitem relacionar bases de 
dados com um conjunto extenso de operações. O potencial das referidas aplicações confere-lhe o estatuto 
de SIG, incorporando diversos módulos que permite funcionar plenamente com o Microstation da 
Bentley. 
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Geomorfológico do Parque Natural da Serra da Estrela (figura 3.1.)29, seria publicada 

em conjunto com a Carta Geomorfológica Simplificada do Parque Natural da Serra da 

Estrela, esta última da responsabilidade do CEG (Centro de Estudos Geográficos). Foi 

uma carta bastante peculiar, pois foram necessários alguns meses de preparação dos 

vegetais indeformáveis, para os quais foram transferidos todos os dados provenientes 

dos levantamentos de campo. Os referidos indeformáveis foram de seguida 

scanerizados e a imagem raster resultante foi 

então georreferenciada na aplicação CAD, 

Microstation da Intergraph. A base topográfica 

foi fornecida, em formato vetorial, pelo então 

ICN (Instituto de Conservação da Natureza), mas 

dada a complexidade da área, e tratando-se de 

uma carta geológica de cariz turístico, foram 

feitas algumas simplificações. Foi um trabalho 

bastante moroso, com a agravante de estarmos no 

início da fase de aquisição de material 

informático, sendo a instalação do software feita 

nos computadores então disponíveis (com 

monitores de reduzida dimensão), através de 

disquetes, dispositivos bastante limitados em 

termos de capacidade de armazenamento e nem 

sempre fiáveis. Ou seja o desenho concetual que 

hoje está associado a qualquer projeto de 

cartografia digital, dava os incipientes primeiros 

passos.  

Depois de muito trabalho e tentativas de 

estipular prazos para várias tarefas, avançamos com a digitalização de alguns elementos, 

sendo necessário sistematicamente, refazer o esquema de trabalho e optar por soluções 

que à data nos pareciam as mais adequadas. Foi de primordial importância a experiência 

na área da topografia, que permitiu a calibração de uma mesa digitalizadora, onde foram 

aferidos os pontos referenciais para dar início à vectorização das entidades geológicas 

em diferentes níveis, designadamente falhas e limites geológicos. Durante este projeto 
                                                                 
29 Ferreira, N. & Vieira, G. (1999) - Guia Geológico e Geomorfológico do Parque Natural da Serra da 
Estrela, ICN e IGM, Lisboa, 112 p. (2 mapas) 

Figura 3.1 Guia Geológico e 
Geomorfológico do Parque Nacional da 

Serra da Estrela 
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foi possível aprofundar os nossos conhecimentos relativos à aplicação MGE (Modular 

Geographic Environment) da Intergraph, ainda com a ligação ao software ORACLE, 

um sistema de gestão de base de dados (SGBD) de abordagem complexa e delicada. 

Neste contexto tivemos oportunidade de fazer formação, garantida pelo IGM sob 

orientação da Dra. Teresa Cunha, responsável pela cartografia geológica digital do 

Departamento de Geologia do IGM. Foram então apreendidas as regras que ainda hoje 

são adaptadas na digitalização das entidades próprias da geologia. Foram definidos 

critérios topológicos30 para a criação e correção dos polígonos que viriam a ser ligados à 

base de dados (figura 3.2), e os respetivos campos de preenchimento obrigatório, como 

a designação a adotar para cada polígono geológico de acordo com a nomenclatura 

litostratigráfica da formação em causa.  

 
Figura 3.2 Esquemas de Regras topológicas adotadas nos projetos de cartografia geológica digital no MGE/Base 

Mapper 

Foram também estabelecidas as regras para a criação das cores a utilizar, com 

base na International Stratigraphic Chart31 (figura 3.3) definida pela International 

Commission on Stratigraphy (http://www.stratigraphy.org/). 

                                                                 
30 Regras topológicas são regras que garantem a qualidade dos dados e preservam a integridade dos 
mesmos e determinam o relacionamento entre as entidades, sejam linhas, pontos e polígonos que 
partilham geometrias coincidentes. 
31 Disponível em https://engineering.purdue.edu/Stratigraphy/charts/RGB.pdf. Acedido em 20/08/2012. 
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Figura 3.3 Código de cores RGB, definido pela Commission for the Geological Map of the World (CGMW) 

Foram estes os primeiros passos para a criação de um sistema dedicado de base de 

dados para a edição das cartas geológicas, definindo-se as chamadas bibliotecas de 

cores, em que assenta a definição da litologia, bem como a simbologia a utilizar na 

representação dos elementos tectónicos, hidrogeológicos, palentológicos, arqueológicos 

e mineiros. Com efeito por esta data ficou estipulado que, tratando-se de cartografia 

institucional, caberia à coordenadora do núcleo de Cartografia Digital elaborar um 

catálogo de normas estandardizadas para a digitalização dos elementos das cartas que 

comtemplasse todo o leque de simbologia a utilizar nas cartas geológicas.  

Assim, começamos a trabalhar com uma das primeiras versões do Catálogo de 

Normas Para a Cartografia Geológica Digital da autoria da Dra. Teresa Cunha (versão 

4 de 1998), de divulgação restrita, e ainda hoje em vigor no Núcleo de Cartografia 

Geológica Digital do LNEG (figura 3.4)32.  
 

 

 

 

                                                                 
32 Primeira versão, do referido Catálogo, à qual tivemos acesso data de 1998 e a última refere-se a 2009, 
tendo sido o mesmo sucessivamente atualizado de acordo com as necessidades impostas pelo evoluir da 
edição digital da cartografia geológica. 
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A formação, previamente referida, permitiu-nos prosseguir com o projeto da Carta 

da Serra da Estrela já com mais conhecimentos de SIG e bases de dados geológicos, 

possibilitando dar início à migração do desenho em CAD para SIG. Criaram-se os 

polígonos da geologia, procedeu-se à ligação dos mesmos à base de dados da carta, e 

simbolizaram-se com cores e padrões de acordo com as normas em vigor no 

departamento. Surgiram obviamente alguns problemas relacionados com pouca 

capacidade dos meio informáticos ao dispor e com os conhecimentos incipientes 

relacionados com as potencialidades da aplicação, mas foram sendo resolvidos. De 

primordial importância seriam os conhecimentos obtidos ao longo do Curso de 

Geografia, para o estabelecer de prioridades simbólicas para a construção da legenda da 

carta, na adequação deste ou daquele símbolo à escala de edição, bem como à temática 

geológica - turística da mesma, vocacionada para um público-alvo não especialista. 

Nesta ocasião foram criados todos os símbolos a utilizar na elaboração da Carta 

Geomorfológica Simplificada, pois estes não faziam parte, como ainda hoje não fazem, 

do catálogo de objetos disponíveis nas bibliotecas de células comummente utilizada na 

elaboração das cartas geológicas (figura 3.5). Com efeito, e apesar de em 1984 ter sido 

publicada a 1ª edição da Carta Geológica do Parque Nacional da Peneda-Gerês33 (sob 

coordenação do Dr. Armando Moreira), englobando aspetos de ordem geomorfológica 

relacionados, designadamente, com a morfologia de áreas predominantemente graníticas 

e afetadas por dinâmicas periglaciária e glaciária, estes elementos não são habitualmente 

integrados na cartografia geológica produzida pelo LNEG. 

O projeto da Carta do PNSE foi um projeto de trabalho muito especial: pela 

dedicação que exigiu, pelos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos e pelo criar de 

relações profissionais, nomeadamente com a equipa do CEG ligada ao projeto da Carta 

Geomorfológica do PNSE, num início de carreira numa área tão distinta da que 

originalmente tinha em mente, muito mais ligada à Geografia Humana.  

Seguiu-se o necessário aprofundamento dos conhecimentos na área da cartografia 

geológica digital, de forma mais autónoma. A metodologia a aplicar na edição das 

cartas geológicas desenhava-se agora com o exigente caracter institucional, seguindo 

regras rígidas de desenho e construção de marginálias34 específicas para as cartas.  

                                                                 
33 Em 1991 a Notícia Explicativa desta carta seria (re) editada pelo Serviço Nacional de Parques, 
Reservas e Conservação da Natureza, sob autoria de Armando Moreira e M. Luísa Ribeiro. 
34 Esta designação abrange toda a informação à margem da carta, ou seja a legenda, as colunas 
litostratigráficas, os cortes geológicos, os esquemas, cabeçalhos e a legenda. 
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Figura 3.5 Simbologia especificamente criada para a Carta Geomorfológica do PNSE. 

1999 / 2000 

O projeto que se seguiu seria a Folha 2 (Trás-os-Montes), da Carta Geológica de 

Portugal à escala 1/200 000. Foi necessário um criterioso trabalho de generalização, 

garantido à partida pela experiência e empenho do geólogo coordenador do projeto - 

Prof. Doutor Eurico Pereira - presente em todas as horas de trabalho, permitindo 

estabelecer as regras de simplificação necessárias para transpormos os dados de uma 

escala de levantamento de 1/25 000 para a edição em 1/200 000. Sendo uma carta que 

retratava uma grande área do território nacional, exigiu mais meios para o seu 
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tratamento digital. As etapas de processamento de dados, entretanto apreendidas com o 

anterior projeto de trabalho, não seriam as mais adequadas ao enorme volume de dados 

a tratar, nem tão pouco havia experiência necessária para a manipulação de uma base de 

dados com tal dimensão. Aprendeu-se com a própria experiência que as entradas na 

tabela de dados teriam de respeitar um número máximo e restrito, e a geometria dos 

elementos vetorizados viria a demonstrar que a alteração dos mesmos comprometeria a 

qualidade e visualização dos elementos gráficos, sempre que não era respeitada a 

equivalência entre a escala do trabalho e a precisão digital aceite.  

Sendo a primeira carta à escala 1/200 000 a ser totalmente executada através de 

meios digitais, tentamos adaptar os passos anteriormente apreendidos na elaboração da 

Carta da Serra da Estrela. As regras foram harmonizadas a este novo projeto, todavia os 

problemas que nos foram surgindo foram muito mais complexos. Foi necessário rever 

as regras de criação das bases de dados, alargar, a simbologia disponível nas bibliotecas 

de símbolos criadas e, muito importante, estabelecer novas regras para o layout 

adequado à impressão tipográfica da carta, nomeadamente com o estabelecer da 

necessária criação de um pequeno ficheiro de programação em Basic, que permitiria 

fixar a ordem de impressão dos ficheiros de extensão dgn, as cores utilizadas em cada 

um deles e a espessura das linhas. 

Com a devida autorização do IGeoE (Instituto Geográfico do Exercito), 

digitalizaram-se, nas instalações do IGM de Alfragide, todos os elementos de base 

topográfica necessários, de modo a obtermos um fundo de mapa adequado à escala da 

carta geológica em questão. Foi uma carta de difícil execução, pela complexidade da 

geologia da área abrangida, pelo vasto território cartografado e pelas necessidades de 

implementação de automatismos informáticos que gerou. Todavia, o apoio e coesão de 

toda a equipa de trabalho, possibilitou a elaboração de uma carta bem conseguida no seu 

cômputo geral e perfeitamente ajustável às novas potencialidades hoje ao dispor da 

cartografia digital. A folha 2 viria a ser impressa em 2000. 

No seguimento deste projeto foram igualmente efetuadas as folhas 3D - 

Espinhosela (1999), 4C – Deilão, 2ª edição (1999) e 5D – Braga, 2ª edição (2000) da 

Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000. Estas folhas estabeleceriam 

definitivamente as regras para digitalização dos dados geológicos, vincando o caráter 

institucional da sua publicação por métodos digitais, e obrigando a uma mais apurada 

formação individual no campo técnico da cartografia geológica digital.  
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Figura 3.6 b) Etapas do processo de construção das tabelas de bases de dados para as cartas: parâmetros de ligação 
dos polígonos à base de dados “formações”. 

Com o evoluir dos meios informáticos, a preparação digital da cartografia 

geológica foi sofrendo alterações de modo a ser mais eficaz e automatizada, diminuindo 

assim os erros humanos próprios de qualquer trabalho cartográfico (Clarke, 1990). No 

entanto, no caso específico dos nossos projetos, fomos verificando que a aplicação 

MGE, mesmo depois da sua evolução para funcionar em ligação às bases de dados 

Microsoft-Access, não estava a operar da melhor forma, visto não ser possível a 

aquisição das novas versões aconselhadas pelo produtor da aplicação. 
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Assim, sempre que surgia um novo projeto cartográfico debatíamo-nos com 

percalços de difícil resolução, associados a singularidades de funcionamento geradoras 

de muitas incompatibilidades, derivadas da substituição do sistema operativo ou da 

máquina que, invariavelmente, vai perdendo capacidade e acaba por ficar 

completamente obsoleta.  

Ainda no contexto das atividades que desenvolvemos no nosso percurso 

profissional, é importante salientar que desde o início das nossas funções fomos sendo 

solicitados para apoio cartográfico em esquemas para apresentações em conferências, 

congressos, e artigos científicos. Sendo uma breve participação, os trabalhos resultantes 

ficam devidamente arquivados e tornam-se parte integrante da base de dados 

geológicos, dando cumprimento às normas para a cartografia da instituição, 

permanecendo sempre disponíveis para outras solicitações. Neste sentido no ano de 

1999 surgiu a oportunidade de participar num artigo para as Comunicações do Instituto 

Geológico e Mineiro36. 

Em termos académicos este foi também o ano em que concluímos a nossa 

licenciatura em Geografia. Foi também nesta altura que se iniciou internamente o 

processo que conduziria à contratação como Estagiária da Carreira de Técnico Superior 

dos quadros do IGM o que nos levou a optar definitivamente pela não conclusão do 

estágio pedagógico e a optar por concluir a licenciatura no Ramo Científico.  

2001 

 Embora permanecendo sempre ligada à edição das Cartas Geológicas de 

Portugal, surgiu a oportunidade de fazer parte da equipa de trabalho da Folha Sul D 

33/H – Chongoroi, da Carta Geológica de Angola à escala 1/250 000, carta incluída na 

respetiva notícia explicativa (E. Pereira, Moreira, Van-Dúnem, & Gonçalves, 2001). 

Encaramos todos os novos projetos como mais um desfio profissional, e uma nova 

oportunidade para ampliar conhecimentos, pelo que a Folha SD33/H - Chongoroi, para 

além de ser de outro continente e país, e executada numa escala de trabalho 

completamente diferente das até então elaboradas, foi uma proposta aliciante. Esta carta 

teve uma peculiar particularidade, resultante do workspace possibilitado pelo 

Microstation instalado, não permitir a georreferenciação fora da área de Portugal 

Continental. Por outro lado, como não obtivemos a base topográfica em formato digital, 
                                                                 
36 Pereira, Z. (1999). Palinoestratigrafia do Sector Sudoeste da Zona Sul Portuguesa. Comunicações, 
Tomo 86, Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa, pp.25-58. 
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optamos por estabelecer todo o workspace em função das medidas finais de impressão 

da carta, e toda a base topográfica (desde altimetria, toponímia, hidrografia e vias de 

comunicação) foi por nós digitalizada e vetorizada. Para o efeito contamos com os 

conhecimentos até então adquiridos com a experiência de pouco mais de cinco anos em 

cartografia geológica digital, mas também devemos o sucesso da tarefa à colaboração 

do colega desenhador, Sr. José Oliveira, com larga experiência no método clássico/ 

manual de cartografia geológica. 

O trabalho resultou bem e estabeleceu-se a possibilidade de dar continuidade à 

cooperação com os Serviços Geológicos de Angola, através da execução de outras 

Cartas do Sudoeste Angolano. A referida carta seria impressa em 2002. 

Este foi também o ano em que foi finalmente aprovada a disponibilidade da 

instituição vir a integrar um técnico com licenciatura em Geografia no seu quadro de 

técnicos superiores, o que se concretizou após concurso e conclusão, com dezassete 

valores, de um ano de estágio como técnico superior de segunda classe na área 

funcional de geofísica37.  

O avançar dos modelos digitais para a cartografia geológica, apontava para a 

necessidade de mudar as aplicações de desenho, CAD, e sistema de informação, SIG, 

com bases de dados mais otimizadas e robustas, pois o volume de informação 

aumentava exponencialmente. Neste contexto foi frequentada uma ação de formação em 

GeoMedia – Intergraph, proporcionada pelo IGM e a cargo da Intergraph Portugal.   

Com a coordenação do Prof. Doutor Eurico Pereira, ainda neste ano de 2001, 

elaboramos o Carta Geológica da Área Metropolitana do Porto à escala 1/100 000, 

para o projeto designado LIPOR. 

Também em 2001, fomos solicitados a dar contributo em alguns esquemas que 

seriam apresentados na Conferencia Internacional de Senckenberg, (que teve lugar em 

Frankfurt38), bem como os que integraram documentação fornecida no XXI Curso de 

Atualização de Professores de Geociências, da responsabilidade da APG (Associação 

                                                                 
37 Concurso nº10-A01 – Técnico Superior Estagiário – aviso nº 576-2001 DR nº 19 – 2ª Série de 20 de 
Setembro de 2001. 
38 Pereira, Z e Oliveira, J.T.(2001) -The Cabrela Syncline Stratigraphic Sequence, Ossa Morena Zone, 
Portugal: a palynostratigraphic review. 15 th Internacional Senckenberg Conference. Join Meeting. 
Internacinal Geological Correlation Programme (IGCP), no 421 and Subcommission on Devonian 
Stratigraphy (SDS), Frankfurt, May 2001.  
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Portuguesa de Geólogos)39. 

2002 

No seguimento da formação referida anteriormente, tivemos oportunidade de 

participar na elaboração da fase digital da Carta Geológica para o concelho de 

Bragança, inserida num projeto de estudo para a Revisão do PDM, integrando uma 

vasta equipa de colaboradores do então IGM. 

2003 

 Apoio ao então colega de trabalho, José Oliveira, na elaboração do projeto digital 

da folha 11B – Mogadouro da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000. Esta viria 

a ser a carta que possibilitaria ao desenhador, com trinta anos de experiência no método 

clássico/manual de desenho de cartas geológicas, aplicar os seus conhecimentos 

técnicos na elaboração de uma Carta Geológica pelo método digital em todas as fases do 

processo de trabalho. Para nós, foi uma oportunidade para desenvolver competências no 

âmbito da atividade de formação/orientação e acompanhamento na elaboração de 

tarefas, que viríamos a desempenhar posteriormente. Seguimos de perto todo o 

desenrolar do projeto da carta de Mogadouro, estabelecendo as etapas de cada tarefa. 

Tarefas iniciadas pela digitalização das minutas de campo, seguida da vectorização de 

todos os elementos gráficos que compõem uma carta geológica, de acordo com as regras 

estabelecidas para cada um dos mesmos. O passo seguinte seria criar todos os campos a 

preencher na base de dados das formações para a ligação dos polígonos da geologia. 

Antes da padronização e simbolização de todos os elementos, foi necessário percorrer 

todas as regras de correção e validação topológica. De seguida construiu-se o layout, 

que no caso das cartas geológicas é composto por um ficheiro só com as cores, um 

ficheiro com todos os padrões a utilizar e por um ficheiro com todos os elementos 

gráficos em cor preta. Seria ainda necessário criar um ficheiro denominado de pen table 

em linguagem Basic, onde foram rigorosamente fixadas a ordem de impressão dos 

ficheiros, as cores, as espessuras e os estilos para cada um dos tipos de linha que se 

encontram na carta a ser impressa. Toda essa sequência de etapas era previamente 

estipulada e definida segundo o volume de dados a tratar. 

                                                                 
39 XXI Curso de Atualização de Professores de Geociências; “À descoberta da Geologia da Região de 
Castelo Branco e Vila Velha de Rodão”, Associação Portuguesa de Geólogos, Abril 2001. 
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2004 

  Nova oportunidade de aprofundar conhecimentos surgiu com a possibilidade de 

fazer parte da equipa de trabalho que executou a Carta Diagnóstico de Riscos 

Geológicos para o concelho de Arcos de Valdevez, um projeto desenvolvido em 

colaboração com o Departamento de Geografia da FLUP (Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto), na sequência dos processos de instabilidade 

geológica/geomorfológica ocorridos no município em causa principalmente durante o 

inverno de 2000/2001. Este desafio foi ainda maior relativamente aos anteriores, pela 

necessidade de executar toda a cartografia solicitada, utilizando a aplicação AutoCad, e 

Land3D.   

O referido projeto de trabalho exigiu formação teórica adequada ao 

desenvolvimento das múltiplas tarefas implicadas, bem como formação ao nível do 

software. Nesta altura aprofundamos os nossos conhecimentos relacionados com os 

riscos naturais procedendo-se a vasta pesquisa bibliográfica, com especial destaque para 

os movimentos de vertente. Vários autores foram consultados com finalidades 

específicas, mas sempre com o objetivo de produzir cartografia que permitisse a 

definição das áreas de maior 

suscetibilidade a eventos 

geológicos/geomorfológicos do 

concelho de Arcos de Valdevez. A 

título de exemplo, refiram-se autores 

como Pedrosa, Bateira e Soares 

(1995); Bateira (2001); Bateira e 

Soares (1997); Zêzere (1997), 1997; 

Soares (1992) ; Guzzetti et al (1999); 

Alcántara-Ayala (2002); Rebelo 

(2003); Lourenço (2003), entre muitos 

outros, e outras tantas metodologias 

de análise, com as quais tinha tomado 

conhecimento ao longo do Curso de 

Especialização em Gestão dos Riscos 

Naturais, concluído em novembro de 

2003.  

Figura 3.7 Poster apresentado com algumas das tarefas 
realizadas no âmbito do projeto "Carta de Diagnóstico das 

Áreas de Riscos Geológicos do Concelho de Arcos de 
Valdevez. 
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Foram experimentadas várias classificações para agregar as variáveis em estudo, 

de modo a que os mapas finais resultassem numa ferramenta ao dispor das autoridades 

municipais para mais eficazmente coordenarem a gestão, o ordenamento do território e 

proteção civil, funcionalidades e aplicações práticas das cartas geológicas (figura 3.7). 

Um resumo deste projeto seria apresentado no II Congresso Nacional de 

Geomorfologia40. 

2005 

O projeto seguinte envolveu a execução de cartas temáticas para os Parques 

Naturais de Montesinho (PNM) e Douro Internacional (PNDI), trabalhos executados em 

colaboração com o Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho.  

A concretização das referidas cartas, para além do percurso habitual que implica a 

scanerização dos dados provenientes dos levantamentos geológicos de campo, da 

georreferenciação, da digitalização e ligação a tabela de bases de dados, e da 

simbolização adequada a cada uma das entidades, implicou novamente dedicação ao 

desenho de símbolos apropriados, à temática das cartas e à escala 1/100 000 e 1/150 000 

(figura 3.8). Foi necessário relembrar os conceitos que envolvem a definição de 

símbolos recorrendo a bibliografia adequada, como Bertain (1983), Robinson (1995), 

Rimbert (1990) e Silva (2006). Foram criados símbolos que fossem bem visíveis à 

escala de impressão e, ao mesmo tempo, garantissem os princípios a ter em conta em 

qualquer produção cartográfica, como sejam a legibilidade, o contraste visual, ou a 

organização das entidades de acordo com a hierarquia atribuída, que por sua vez 

depende da temática do mapa e da distribuição coerente dos elementos do mapa, 

facilitando a leitura e compreensão (Buckley, 2012). Como resultado final conseguiu-se 

a organização de um conjunto de cartas, ainda não publicadas, mas que congregam 

temas como Recursos Geológicos, Locais de Interesse Geológico, Localização das 

Antigas e Atuais Concessões, Carta de Localização de Minas, Carta de Património 

Geológico e Carta Geológica. 

 

                                                                 
40 Bateira, C. Soares, L.; Pereira, S.; Seixas, A.; Amaral, M.; Castro, P.; Ferreira, N.; Albuquerque, E. 
(2004) - Construção da cartografia de susceptibilidade geomorfológica a diferentes escalas. Comunicação 
apresentada no II Congresso Nacional de Geomorfologia, Coimbra 
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Figura 3.8 Simbologia PNM criadas para as cartas anexas ao relatório interno (C. Meireles, Dias, Brilha, & Pereira, 

2005) 

Ao longo deste ano (2005) foram ainda feitas algumas ‘migrações’ de projetos já 

concluídos para a aplicação GeoMedia-Intergraph. No entanto, motivos vários levaram 

ao abandono desta aplicação, tendo em vista a transposição definitiva para o ArcGis da 

ESRI.  

Foi uma fase conturbada, da instituição, perante a indefinição na opção de compra 

do software SIG mais adequado à cartografia geológica, facto que gerou duplicação de 

esforços na execução de tarefas.  

Numa primeira fase propusemo-nos a migrar os projetos de tecnologia MGE para 

GeoMedia. A transição entre uma e outra ferramenta é feita de forma relativamente 

amigável visto serem ambas desenvolvidas na mesma empresa, a Intregraph. Todavia e 

como mais adiante será referido, a opção pelo software recaiu não sobre o GeoMedia 

mas sim sobre o ArcGis comercializado pela ESRI. Novamente foram feitas inúmeras 

experiências de modo a automatizar todo o processo de migração, debatendo-nos com 

problemas relacionados com a ‘leitura’ por parte do novo software de toda a simbologia 

anteriormente criada em Microstation. A necessidade de solucionar muitos problemas 

levou-nos a ser bastante autodidatas no que diz respeito à tecnologia  ArcInfo/ ArcGis e 

todo o seu potencial de ferramentas.  

2006 

 Participação na elaboração da Carta de Recursos Minerais Metálicos, Não 

Metálicos, Águas Minerais e de Nascente (anexa à Carta Geológica Folha 2) à escala 
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1/200 000, coordenada pelo Professor Doutor F. Noronha da FCUP e pelo Doutor 

Farinha Ramos. Para esta carta adaptamos a simbologia disponível na nossa biblioteca 

de símbolos de forma a representar adequadamente a informação, sem contudo nos 

afastarmos da representação simbólica que foi utilizada na folha contígua 

correspondente à área da Folha 1 (Minho e Douro Litoral), editada em 1989. Partimos 

da utilização do ficheiro com os contactos geológicos e falhas da Folha 2 (Trás-os-

Montes) da Carta Geológica de Portugal à escala 1/200 000 e criamos toda uma nova 

estrutura de marginália para enquadrar a informação relativa ao tema.  

Elaboração da folha 13D - Oliveira de Azeméis, da Carta Geológica à escala 1/50 

000, 2ª edição. Carta ainda executada totalmente em ambiente SIG 

(Microstation/MGE). 

Durante este ano foi igualmente elaborada nova Carta Geológica de Angola, folha 

de Bibala – SD33/N-III à escala 1/100 000, incluída na respetiva notícia explicativa (E. 

Pereira, Van-Dúnem, & Tassinari, 2006). Esta carta seguiu o formato do anterior projeto 

estabelecido para a cartografia de Angola. Para a sua elaboração, e no seguimento do 

que anteriormente se passara com a Carta Geológica de Chongoroi, a base topográfica 

teve de ser vetorizada por nós. Para o efeito obtivemos o aval do diretor do 

departamento para a contratação de um estagiário ao qual foi concedida formação na 

área da cartografia geológica digital, segundo os parâmetros previamente estabelecidos 

para estágios de conclusão de licenciatura. Ou seja, toda a experiência na orientação, 

(anteriormente referida), ao colega desenhador seria agora facultada ao estagiário que 

tentamos apoiar em todas as tarefas estipuladas, indicando-lhes também bibliografia 

adequada sempre que necessário. 

Como se antevia a mudança definitiva para a tecnologia ArcInfo na elaboração da 

cartografia geológica, participamos na ação de formação, intitulada ArcGis 8.3 – 

Introdução, sob a responsabilidade do Dr. Alain Francés do Departamento de 

Hidrogeologia do então INETI, que nos deu uma ideia das potencialidades da aplicação 

e quais as etapas fundamentais para criação e edição de projetos cartográficos com a 

referida aplicação. 

2007 – 2008 

Colaboração na fase de processamento em SIG da Carta Geológica das Serras da 

Garraia e Santa Comba, Murça – Mirandela, Trás-os-Montes e das Cartas 
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Complementares com a simbologia específica da 1ª, 2ª e 3ª fase do Ciclo de 

Deformação Varisca. Estas cartas são parte integrante da tese de doutoramento do 

Doutor José Rodrigues (2008), sendo que toda a geologia cartografada fará parte da 

carta geológica correspondente a editar oportunamente. 

Participamos, ainda, na fase de processamento em SIG da Carta Geológica 

Simplificada da área de jurisprudência da CCRD-N.  

2009 – 2010 

 Elaboração das folhas 17A – Viseu e 11D – Carviçais da Carta Geológica de 

Portugal, que por dificuldades várias na reformulação das tarefas de edição 

cartográficas, foram ainda totalmente elaboradas em ambiente Microstation/MGE.  

Só com a atualização proporcionada com a versão 10 do ArcGis, no segundo 

semestre de 2010, se conseguiu estabilizar o workflow da cartografia geológica agora 

com a referida aplicação a funcionar em pleno. 

Ainda neste ano, colaboramos na elaboração de um relatório interno sobre uma 

proposta de tabela de cores para as “Unidades do Ordovícico de Trás-os-Montes e para 

a generalidade da Zona Centro Ibérica”, em conjunto com o Doutor Carlos Meireles41. 

2010 – 2011 

Em setembro de 2010, efetuamos a nossa inscrição no primeiro ano do Curso do 

3º Ciclo em Geografia da FLUP, no sentido de vir a adquirir novas competências a 

aplicar na atividade profissional.  

Ao longo do ano de 2010, fizemos a recolha de dados que viriam a dar origem a 

grande parte da informação geológica que consta do Mapa Geológico do sector 

Nordeste de Bragança (Espinhosela – S. Marinho de Angueira), anexo à tese de 

doutoramento do Doutor Carlos Meireles (2011). 

Ainda no ano de 2010 foi editada a folha 7C – Mirandela da Carta Geológica de 

Portugal, esta já totalmente elaborada com tecnologia ESRI. Foi necessário bastante 

esforço para articular as novas etapas de construção do projeto, desde a definição da 

GeodataBase, com várias Feature DataSet e respetivas Feature Classes, quer para a fase 

de desenho quer para a fase de impressão tipográfica. Todos os projetos implicam a 

                                                                 
41 Meireles, C, e Marques, E. (2009) – Sistema Ordovícico – Uma proposta de trabalho para as Normas de 
Cartografia Geológica Digital. LNEG, Porto. 
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simbologia adequada a cada um dos temas que figuram na legenda. Tomou-se contacto 

com as possibilidades das regras de representação disponível no ArcGis10 

(representation rules).  

Refira-se, ainda, que com a adoção por parte da UGCG desta aplicação 

(ArcGis10), torna-se mais simples e intuitivo a introdução de dados recolhidos no 

campo pelos geólogos, utilizando um PDA (Personal Digital Assistants), handhelds ou 

palmtop, com sistema GPS integrado. Nesses dipositivos é possível introduzir a 

topografia da área a cartografar e todos os dados geológicos, existentes em arquivo, a 

partir dos quais o geólogo poderá basear os novos levantamentos, garantindo mais 

agilidade na transferência dos dados para o trabalho de gabinete. A noção de 

geocolaboração já referida por André (2004) adquiriu novo impulso com a possibilidade 

de utilização dos “novos” dispositivos móveis e das potencialidades da aplicação 

ArcPad (figura 3.10). Sendo de salientar a atitude inovadora do Dr. Paulo Castro, face a 

estas novas ferramentas, e a quem devemos a implementação da estrutura de recolha de 

dados em uso nos PDAs da UGCG do Polo de São Mamede de Infesta. 

 
Figura 3.10 Funcionalidades do ArcPad aplicadas à cartografia geológica. 

2011 – 2012 

Atualmente em fase de preparação para impressão está a folha Sul D33/T – Chibia 

da Carta Geológica de Angola, à escala 1/250 000, integrada no projeto de cooperação 

intitulado “Geologia e Recursos naturais do SW de Angola” estabelecido entre as 

entidades angolanas - Instituto Geológico de Angola (IGEO) -, a Faculdade de 

Engenharia do Porto (FEUP), o LNEG, o Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD) e do Centro de Pesquisas Geocronológicas do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo – Brasil (CPGeo). 
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O projeto envolveu a orientação, na área da cartografia geológica digital, de um 

licenciado em geologia angolano e de um engenheiro geólogo brasileiro. Neste projeto, 

foi necessário ultrapassar alguns problemas relativamente à definição da topografia de 

base para a carta, visto ser uma área que abrange um desnível altimétrico de cerca de 

1000 metros numa área restrita, mas de singular importância do ponto de vista 

geológico.  

No nosso entender, e para evitar hesitações ao nível do grau de atualização da 

topografia, e qual o sistema de referência melhor adaptado à utilização a ser dada à 

carta, deveria ser sempre a entidade que contratualiza a sua elaboração a fornecer este 

tipo de informação.  

Ultrapassada esta questão, procedeu-se à elaboração de um esboço sintético do 

cronograma de trabalhos e do modelo a seguir na elaboração do projeto digital. Com 

base no Sistema de Projeção UTM, Elipsóide de Clark 1880, Datum de Camacupa e 

datum altimétrico marégrafo de Luanda, foi delineada a Geodabase de trabalho e as 

respetivas Feature DataSet.  

As Feature DataSet definidas vão de encontro à finalidade do projeto - a edição 

de uma carta geológica à escala 1/250 000 -, optando-se pela divisão em três tipologias 

de classes (para além das geológicas propriamente ditas): 
 A Feature Data Set para a Topografia, com a definição das Feature Classes de 

altimetria (respeitando a equidistância de 100 metros), Feature Classe para a 

hidrografia, com a definição de tipologias ligadas ao carácter temporário ou 

perene das linhas de água, para as vias de comunicação e respetiva tipologia 

(principais ou secundárias, rodoviárias ou ferroviárias). 

 As Feature Classes para a toponímia, com indicação do tipo de texto a vigorar 

na base topográfica. 

 As Feature Classes para os símbolos pontuais como vértices geodésicos e 

pontos cotados.  

Todo este elencar do processo de construção do projeto digital vai de encontro ao 

que está estabelecido nas normas da UGCG e ao que é indicado pela própria empresa 

ESRI para a execução deste tipo de trabalhos cartográficos, constituindo um conjunto de 

tabelas articuladas no ArcCatalog (figura 3.11).  
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Figura 3.11 Esquema do projeto da folha Sul D-33/T 

Toda esta lógica de construção de tabelas e sequência de etapas do modelo de 

dados estabelecido foi transmitida aos estagiários, sempre com acompanhamento 

adequado, e apoio em todas as fases, de forma a cumprir o cronograma de trabalhos. 

Para a geologia foram definidas as Feature Data Set relativas à digitalização dos 

dados e outra final para o layout tipográfico. A primeira segue os parâmetros habituais, 

de acordo com a tipologia de dados, linhas, pontos ou polígonos, contemplando os 

limites geológicos, as falhas, ‘unidades’ geológicas, e os símbolos pontuais. Para as 

Feature Classes do layout - a subdivisão é feita de acordo com os blocos de informação 

a inserir na carta editada. Ou seja, para além dos elementos da carta em si, há que 

contemplar os esquemas cartográficos de apoio, os cortes geológicos e toda a 

simbologia que compõe o total da marginália da carta.  
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Figura 3.12 Esquema de criação dos símbolos litostratigráficos. 

Após toda esta parametrização do projeto digital, é iniciada a vectorização dos 

elementos, trabalho moroso, e envolto em pequenos artifícios para a resolução de 

múltiplos problemas que vão surgindo. Para além da scanerização e digitalização das 

minutas de campo, foram também anexados à carta os dados de campo, levantados por 

meio do PDA. Salienta-se, ainda, que foram utilizados os símbolos habituais na 

representação dos limites geológicos, falhas, carreamentos, cavalgamentos, etc., mas 

houve a necessidade de criar simbologia adequada às unidades específicas cartografadas 

- células litostratigráficas (figura 3.12) -, assim como cores e padrões próprios para a 

litologia representada. A carta digital está pronta, e garante uma das primordiais 

possibilidades do processamento de modelos cartográficos digitais, ou seja está 

preparada para ser atualizada, retrabalhada, reeditada e disposta de forma a poder 

permitir a adição de novos elementos à sua base de dados geológica, de acordo com as 

necessidades a colmatar por parte de quem as vier a manipular, neste caso concreto, os 

Serviços Geológicos de Angola (figura 3.13). 
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Figura 3.13 Estrutura e imagem em 3D do projeto Sul D-33/T 

2012 – Atualmente 

Outras Cartas Geológicas de Portugal na escala 1/50 000 estão neste momento a 

ser preparadas de acordo com as etapas de elaboração da cartografia geológica digital: 

folha 8A – São Martinho de Angueira e a folha 10B – Vila Real da Carta Geológica de 

Portugal à escala 1/50 000. 

Estes foram alguns dos projetos nos quais tivemos oportunidade de participar. No 

entanto, diariamente vão surgindo novas tarefas e desafios. A título de exemplo, nos 

trabalhos preparados em conjunto com o Dr. Narciso Ferreira, refira-se o apoio 

cartográfico prestado no âmbito da elaboração de revisões do PDM, EIAs e AIAs, que 

foram aumentando em número ao longo dos últimos cinco anos. São exemplo de alguns 

projetos deste género: 

• Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2307 - Projeto: Parque Eólico 

Gardunha II; Parecer relativo aos descritores Geologia e Geomorfologia.   

• Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2426 - Projeto: Parque Eólico 

do Açor; Parecer relativo aos descritores Geologia e Geomorfologia.   

• Proposta de Definição de Âmbito – PDA do Estudo de Impacte Ambiental do 
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Projeto de Ampliação da Pedreira Baldio, Penafiel. Informação do LNEG 

relativa aos descritores Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia. 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Vieira do Minho. Informações relativas à 

Geologia.  

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Trancoso. Informações relativas à 

Geologia. 

• Informação relativa ao Plano Diretor Municipal de Carrazeda de Ansiães. 

Considerações relativas à Geologia e Geomorfologia. 

•  Informação relativa à Revisão do Plano Diretor Municipal de Sever do Vouga. 

Considerações relativas à Geologia e Geomorfologia. 

• Informação relativa ao Plano Diretor Municipal de Tabuaço Considerações 

relativas à Geologia e Geomorfologia. 

• Informação relativa ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Sobre 

equipamento do Parque Eólico da Freita.   

• Informação relativa ao Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2468 

“Sobre equipamento do Parque Eólico do Alto Minho I”.   

• Informação relativa ao Estudo de Impacte Ambiental de Sobre equipamento do 

Parque Eólico de Leomil. Informação relativa à Geologia e Património 

Geológico. 

• Informação para elaboração de Estudos Ambientais da Ligação Guimarães - Fafe 

e futura Subestação de Fafe. Informação relativa à Geologia e Património 

Geológico. 

• Informação para elaboração do Estudo de Impacte Ambiental da Linha 

Armamar-Recarei a 400 kV, Troço3. Informação relativa à Geologia e 

Património Geológico. 

• Informação para elaboração da 1ª fase do Estudo de Impacte Ambiental dos 

Projetos da Linha Frades B - Pedralva a 400 kV, Posto de corte de “Frades B” e 

retificação das linhas junto a “Frades B” – Estudo de Grandes Condicionantes 

Ambientais.  

• Informação relativa ao Projeto de Execução EN 211 – Variante entre Quintã e 
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Mesquinhata. Informação relativa à Geologia e Património Geológico. 

• Informação para elaboração do Estudo de Impacte Ambiental dos Projetos da 

Linha Pedralva – Vila Fria B a 400 kV e da abertura da Linha Caniçada – Vila 

Fria 1 a 150 KV para a Subestação de Pedralva. Informação relativa à Geologia 

e Património Geológico 

• Informação para elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto: 

Loteamento Empresarial do Business Park, concelho da Maia. Informação 

relativa à Geologia e Património Geológico. 

• Elaboração de cartografia geológica adaptada para Câmara Municipal de 

Guimarães (figura 3.14). 

• Colaboração na elaboração de cartografia geológica adaptada para o AIA “Alto 

da Coutada” 

• Colaboração na elaboração de cartografia adaptada para o EIA “Leomil-Nave”. 

• Elaboração de cartografia adaptada para o AIA “Corredor da Rede Ferroviária 

de Alta Velocidade – Lote 1A - 1B – Maia-Caminha”. 

 
Figura 3.14 Carta resultante do projeto "Litologia do concelho de Guimarães" 
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Por fim é ainda de mencionar que os projetos descritos ao longo deste capítulo, 

nos permitem tecer algumas considerações sobre a evolução do nosso percurso 

profissional, a par com o estado atual da cartografia geológica digital em curso no 

LNEG: 

i. Todo o workflow para a construção das cartas geológicas, parece-nos no 

essencial estar definido (figura 3.15). 

ii. Todavia, pela nossa formação geográfica, sentimos que seria uma mais-valia a 

inclusão nestas cartas de informação de âmbito geomorfológico, bem como a 

inclusão de esquemas em 3D - DEM (Digital Elevation Model) (cf. figura 3.13). 

A conjugação desta informação, conciliando litologia, tectónica e morfologia, 

permitiria gerar novos documentos de apoio à própria cartografia de risco. 

Algumas propostas têm vindo a surgir neste campo, mas dela daremos conta no 

capítulo seguinte. 

iii. No que diz respeito à maior e melhor automatização dos processos cartográficos, 

verifica-se, uma notória evolução. Salienta-se, por exemplo, o facto dos 

levantamentos de campo já integrarem maquetes digitais, através da utilização 

dos PDAs. Parece-nos que esta é uma temática onde em breve poderão surguir 

novas metodologias, tornando menos moroso o processo de edição das cartas 

geológicas. 

iv. Igualmente importante é a constituição, de forma mais coerente, de uma base de 

dados única para toda a informação de caráter geológico, que permita a qualquer 

técnico da UGCG elaborar um esquema próximo do que será a carta geológica 

editável. 

v. A folha SD33/T – Chibia, da Carta Geológica de Angola à escala 1/250 000, 

sendo totalmente executada no polo de São Mamede de Infesta, criou uma janela 

de oportunidades para o estudo e aplicação de métodos de seleção de cores, 

simbologias e preparação de ficheiros de impressão. Foi sem dúvida, um projeto 

importante no contexto da nossa formação, além da sempre gratificante 

possibilidade de estabelecermos contacto com técnicos com formação em outras 

áreas, e com outras abordagens à problemática da cartografia geológica.  
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Figura 3.15 Fluxo de trabalho atual da cartografia geológica 

vi. Muito deste nosso trabalho de investigação técnica debate-se com a necessidade 

imperiosa de cumprir prazos para finalização de tarefas, o que leva a que 

invariavelmente, alguns dos nossos projetos não tenham a possibilidade de ser 

debatidos ou sequer apresentados formalmente. A atividade profissional 

desenvolvida ao longo destes anos, foi repleta de inúmeros projetos que deram 

origem a diversas cartas temáticas e esboços inseridos em teses, atas de 

congressos, artigos e documentos técnicos. 
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vii. A possibilidade de partilhar experiências com jovens licenciados e com colegas 

de trabalho que desenvolveram a sua atividade durante 30 anos utilizando a 

metodologia clássica, foi algo de muito compensador. 

As cartas e as correspondentes datas de execução que marcam o nosso 

curriculum, foram de alguma forma relevantes no processo de evolução da cartografia 

geológica digital.  

3.2 AS DIFICULDADES 

Ao longo do ponto anterior, fomos relatando muitas das dificuldades pelas quais 

passam os projetos de cartografia geológica e, consequentemente, a equipa de trabalho 

neles envolvida. Todavia para quem está longe desta realidade, pensamos ter todo o 

interesse enumerar de forma mais clara alguns dos problemas mais evidentes. 

- A morosidade do processo cartográfico. Frequentemente somos confrontados 

com a questão de não existir ainda uma cobertura geológica integral do território, à 

escala 1/50 000. Várias explicações poderiam ser adiantadas para explicar este ‘atraso’ 

(até relativamente a outros países próximos e de maior dimensão, como Espanha), 

muitas de carater histórico-institucional, outras de âmbito técnico-científico e mesmo de 

cariz económico, para não falar de opções de gestão política. No entanto, não nos cabe 

assumir esta justificação. Mas salientamos que, para além do tempo gasto em pequenas 

mas essenciais tarefas de preparação dos elementos de trabalho, o cronograma de 

elaboração de uma carta geológica é sempre superior ao previsto no início do projeto. É 

para muitos difícil conceber que um ano inteiro de trabalho numa carta 1/50 000 nem 

sempre seja suficiente para a sua conclusão, uma vez que desconhecem os inúmeros e 

sempre diferentes problemas com que cada projeto se debate. E na atualidade, a crise 

financeira associada ao cada vez menor número de contratações de pessoal 

especializado, constituem o principal obstáculo. 

- Especificidade da informação de âmbito geológico. A interpretação de uma carta 

geológica implica conhecimentos específicos, que dificultam a sua leitura por parte de 

várias entidades e do público em geral. Nomeadamente, no que respeita à simbologia e 

cores utilizadas. Exemplo deste aspeto, é o facto de muitas vezes sermos interpelados 

sobre o ‘porquê’ de algumas cartas contíguas não se ‘ajustarem’ na perfeição. Bases 

topográficas distintas, autores distintos, anos distintos, modelos conceptuais distintos 
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justificam-no. O facto das cores, símbolos e nomenclatura das unidades cartografadas 

serem diferentes não é um erro, mas uma confirmação da emergência de estudos mais 

aprofundados e da natural evolução do conhecimento científico. Daí a necessidade por 

vezes sentida em reeditar cartas antigas. Por outro lado, apesar dos esforços já 

efetuados, ainda hoje falta uma codificação da estratigrafia portuguesa que permita a 

utilização de uma única nomenclatura para cada formação geológica (adequada e 

adaptada às várias escalas de representação), para que, a partir da criação do referido 

léxico, seja igualmente possível definir todo o código simbólico adequado à 

representação da geologia (símbolos e cores) do território. 

- Bases topográficas pouco consistentes e inadequadas. Embora atualmente 

possam ser adquiridos layers de informação específicos, as bases topográficas que 

constituem o fundo sobre o qual são representados os dados geológicos nem sempre se 

adequaram à escala de representação e geralmente possuem demasiada informação. 

Numa situação ideal deveria ser possível dispor de uma base topográfica simplificada, 

que facilitasse a leitura do tema. Aliás, a aquisição da base topográfica deve ser o 

primeiro elemento para a constituição do projeto. Hoje em dia, com a evolução das 

tecnologias de informação geográfica, é mais fácil a obtenção de informação 

topográfica adequada às diferentes escalas de representação das cartas geológicas, se 

bem que a cooperação institucional entre as entidades produtoras de cartografia ainda 

não seja a ideal. Note-se, ainda, que só podemos dar garantia de exatidão gráfica, para a 

escala de levantamento e para a cartografia militar sobre o qual o mesmo foi executado, 

e não devemos criar a ideia que o digital é independente de uma escala e que pode ser 

revisto em zoom de 1/1. 

- Sistemas de coordenadas, nem sempre identificados e consistentes. A utilização 

de bases topográficas de datas, datum e elipsódes diferentes, desencadeia distorções 

cartográficas que há que ter em conta aquando da georreferenciação e vectorização dos 

elementos. Com a implementação da diretiva INSPIRE, esta será uma questão 

facilmente ultrapassável, a partir do momento que todas as entidades produtoras de 

cartografia cumpram as exigências expressas, uniformizando os sistemas de projeção 

cartográfica. 

- Formatos digitais incompatíveis para confrontação de informação 

complementares. Ainda temos problemas de compatibilização entre as diferentes 

aplicações de SIG, utilizadas em meios cartográficos. 
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- Erros de interpretação. Quem faz o levantamento de campo nem sempre 

acompanha o seu tratamento digital. Embora detentor de conhecimentos científicos e 

técnicos, o operador dos dados não possui a informação de campo do autor/coordenador 

da carta, que é (deve ser) quem melhor conhece a geologia da área abrangida. Pelo facto 

podem derivar falhas de interpretação que atrasam todo o processo de elaboração da 

carta, pelo que é imprescindível fomentar uma maior colaboração entre os especialistas 

responsáveis pelo reconhecimento geológico no terreno e aqueles que são responsáveis 

pela sua cartografia. 

- Incoerência entre a escala do trabalho e o volume de dados. Será sempre 

necessário, por parte do coordenador da carta, estipular a generalização dos dados 

cartografados, na medida em que a escala de levantamento (maior ou igual a 1/25 000), 

não será a escala de edição da carta mas sim a escala de arquivo institucional do projeto. 

Ou seja, a generalização automática através da aplicação de fórmulas matemáticas, não 

é facilmente aceite em termos de tratamento dos dados da geologia. Assim como a 

simplificação por métodos puramente gráficos, não são as metodologias mais adequadas 

ao tipo de dados com os quais trabalhamos. 

- Problemas informáticos. A capacidade dos computadores utilizados, a aptidão da 

aplicação informática para tratar diferentes elementos, ou a compatibilidade entre o 

sistema operativo e as novas versões das aplicações SIG e dos periféricos (dispositivos 

de input e output), são alguns dos problemas com que frequentemente nos debatemos. 

Por exemplo, uma das últimas dificuldades surgidas foi a impossibilidade de instalar o 

Windows 7 na estação que executa habitualmente os trabalho de cartografia, visto não 

conseguirmos encontrar um driver compatível para a plotter. Assim como é um esforço 

inglório a instalação de uma aplicação com as potencialidades do ArcGis10, que exige 

no mínimo 2Gb de RAM, como condição mínima, em máquinas (computador) 

limitadas, que não possuem mais do que os referidos 2Gb de memória. Ou ainda o 

recorrente problema das entidades geológicas em polígonos não serem importadas do 

AutoCad ou do Microstation diretamente, sem perder qualquer atributo para o ArcMap. 

- Pluridisciplinaridade. Cada vez mais se exige, a quem trabalha na área da 

cartografia digital, que seja um exímio conhecedor de múltiplas áreas científicas, desde 

o design, à informática - software e hardware – passando pela arquitetura e gestão bases 

de dados, a deteção remota, geologia, geografia…(Alexandre, 2011). Mas não será 

expectável que alguém seja especialista em todas estas áreas. A multidisciplinaridade 
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entre áreas do saber deve ser algo a fomentar nas instituições, através da integração de 

elementos com formação académica diversificada nas equipas responsáveis pela 

elaboração dos projetos, o que deveria ser uma realidade e não uma fatalidade. 

 - Formação Contínua. Anteriormente, referimos que muito do nosso trabalho de 

investigação se debate com a necessidade de cumprir prazos de execução da cartografia 

geológica, o que leva a que muitos dos nossos projetos não tenham a possibilidade de 

ser debatidos ou sequer apresentados formalmente. Muitas das ideias que tentamos 

desenvolver vão sendo progressivamente adiadas, o que poderia ser atenuado se no 

nosso país se apostasse numa verdadeira formação contínua do potencial humano. Essa 

formação, que o LNEG vai tentando implementar utilizando os recursos da própria 

instituição, deveria ser implementada através de protocolos de cooperação efetivos entre 

várias entidades, envolvendo nomeadamente universidades e organismos/empresas, 

publicas e privadas, detentores de know-how passível de promover a excelência de 

qualquer indivíduo no trabalho que executa.  
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4. PERSPETIVAS FUTURAS 

Geomorphological maps provide the basis for understanding the spatial distribution of 
the active and relict processes that have created the landforms of contemporary 
landscapes. Whilst such maps have research value as a technique for helping understand 
landscape formation, over time geomorphological maps have found widespread 
application in industry and planning. (Griffiths & Abraham, 2008, p. 202). 

 

No percurso da atividade profissional desenvolvida no LNEG, tentamos sempre 

inserir, nos projetos nos quais temos o privilégio trabalhar, o nosso contributo enquanto 

geógrafos. 

Desde há algum tempo temos vindo a defender a importante ligação que deve 

existir entre a Geologia e a Geografia, particularmente evidente no âmbito da produção 

de cartografia, embora a afinidade entre as duas ciências seja muito mais vasta.  

Num contexto de colaboração interdisciplinar, uma das áreas de contacto 

privilegiado é, sem dúvida, a Geomorfologia, designadamente na sua vertente 

cartográfica, que, ao contrário da sua congénere geológica, nunca encontrou abertura e 

apoio para a sua institucionalização. 

A cartografia geomorfológica é muito específica, mas no nosso entender, pelo 

facto de ser essencial dispor de uma base estrutural para a sua elaboração, além de um 

fundo topográfico adequado, o LNEG poderia ser o organismo público responsável pela 

publicação deste tipo de cartografia, à semelhança do que acontece no Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME, 2009)42. A institucionalização da cartografia 

geomorfológica permitiria uma maior e melhor divulgação destes mapas temáticos, 

muitas vezes desconhecidos do grande público e dos decisores públicos, mas de 

fundamental aplicabilidade, não só em termos de metodologia de investigação 

científica, mas como documento essencial na avaliação de áreas de risco num contexto 

de planeamento e ordenamento territorial. 

Na tentativa de estabelecer uma base fundamentada para apresentação futura de 

projetos na área da geomorfologia, em 2011 apresentamos, aquando da elaboração da 

                                                                 
42 Sobre este assunto já nos debruçamos anteriormente, no artigo intitulado Inventário e base de dados de 
cartografia geomorfológica do NW de Portugal, apresentado no XII Colóquio Ibérico de Geografia em 
colaboração com L. Soares e posteriormente publicado no nº3 dos Cadernos do Curso de Doutoramento 
em Geografia (Marques & Soares, 2011). 
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folha 7C – Mirandela, da Carta Geológica de Portugal, uma proposta de análise 

geomorfológica para a área em questão. Para o efeito, foi feita uma recolha bibliográfica 

orientada para a geomorfologia da área de Mirandela, que poderá vir a servir de base à 

elaboração do capítulo referente à geomorfologia da Notícia Explicativa da respetiva 

carta. No mesmo sentido foi estruturado um projeto em ArcGis, contemplando 

cartografia que consideramos de apoio fundamental, designadamente o Modelo de 

Elevação do Terreno (MDT), a Carta Hipsométrica, Carta de Declives, Orientação de 

Vertentes e uma Carta de Elevação associada á Carta Geológica. 

Tendo como base a Carta Geomorfológica de Portugal de D. Brum Ferreira 

(1981), documento que ainda hoje é uma referência imprescindível, procuramos aplicar 

alguma da investigação feita no âmbito do projeto de Doutoramento proposto ao 

Departamento de Geografia da Faculdade de Letras do Porto em finais de 2010. Este 

projeto (Marques, 2010)43 incluía: (1) uma inventariação exaustiva de cartas 

geomorfológicas publicadas por diferentes autores em teses, dissertações, artigos e 

outros documentos que habitualmente permanecem de divulgação restrita ao meio 

académico; (2) o seu arquivamento numa base de dados criada para o efeito; (3) a 

referenciação da simbologia mais comummente utilizada nas cartas temáticas em 

questão; (4) a constituição de um catálogo de objetos para a cartografia geomorfológica 

do território nacional. Este trabalho era obviamente antecedido por um enquadramento 

concetual, envolvendo uma série de abordagens teóricas relacionadas com a cartografia 

geomorfológica, bem como uma apresentação e análise crítica de obras de referência 

publicadas no seu contexto (estado da arte). 

O início de um projeto deste género passa sempre pela definição de um modelo de 

base de dados, ou seja, é necessário desenhar previamente a estrutura que vai assegurar 

o fluxo de informação necessário ao desenvolvimento projeto44. 

Assim sendo, partindo do modelo de notação de Chen (1976), chegamos a uma 

proposta de modelo conceptual (figura 4.1). O referido modelo carateriza-se pela sua 

forma em estrela, centrada na entidade base de estudo, que seria a Carta enquanto 

objeto cartográfico em análise. A partir daí foram estabelecidas as relações da referida 

                                                                 
43 Proposta apresentada a Comissão do Curso de 3ºCiclo em Geografia, edição de 2009/2010, onde são 
descritas, no essencial, as fases do projeto que se pretende desenvolver (não editado). 
44 Segundo Pereira (J. L. Pereira, 1998) (…) o desenvolvimento de um qualquer sistema suportado em 
base de dados implica, obrigatoriamente, o desenvolvimento de um modelo de dados, designado modelo 
conceptual, onde se descreve a estrutura lógica dos dados. 
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Figura 4.2 Modelo relacional, de acordo com a notação “Crow Foot” (Everest, 1976) 

A partir do momento em que se termina a construção das tabelas, definindo-se os 

campos e as relações entre as entidades, podemos passar à fase de carregamento de 

dados. Ou seja, a inventariação prévia de todos os mapas, cartas, esquemas e esboços de 

âmbito geomorfológico, passa a integrar a base de dados, através do preenchimento dos 

campos da tabela proposta (figura 4.3). 
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Figura 4.3 Implementação do modelo lógico em Access (Marques & Soares, 2011) 

Depois de devidamente consultados os autores que desenvolveram trabalhos na 

área da cartografia geomorfológica, seria efetuada uma seleção da simbologia mais 
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apropriada à elaboração dos mapas geomorfológicos ‘nacionais’, independentemente do 

seu objetivo final, constituindo-se uma biblioteca de estilos de representação 

estandardizada a adotar na sua edição institucional. 

No entanto e devido aos muitos obstáculos com os quais o projeto se foi 

debatendo, e de modo a potenciar a área de investigação em causa, decidimos conceber 

algumas rotinas de trabalho que permitissem adaptar qualquer base geológica de uma 

folha 1/50 000 ao mapa geomorfológico a apresentar. 

Neste sentido, como estávamos já em fase adiantada do processo de edição da 

folha 7C-Mirandela, esta foi utilizada como modelo da proposta a apresentar. Partindo 

da definição da área de estudo e da recolha bibliográfica, foi utilizado o mesmo 

esquema de organização da estrutura da Geodatabase, Feature Data Set, e respetivas 

Feature Classes, entretanto adotadas para o projeto de recolha e inventariação de 

cartografia geomorfológica (figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Proposta de estruturação do projeto 

Utilizando a informação disponível, procedeu-se assim à elaboração de um 

conjunto de mapas de apoio à caracterização geomorfológica da área em estudo. 

Dada a dificuldade em obter dados altimétricos em 3D para a área de trabalho, 
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optou-se por descarregar o ficheiro STRM45 (L5204031-03120070706_DEM)46, que 

permitiu construir o MDE (modelo digital de elevação) representado na figura seguinte 

(figura 4.5).  

e  

Figura 4.5 Modelo digital de elevação correspondente à área da folha 7C. 

A partir deste é possível, através da extensão 3D Analyst do ArcGis, extrair a 

informação altimétrica do terreno (curvas de nível e pontos cotados), necessária, 

designadamente para o mapa hipsométrico.  

                                                                 
45 STRM – Shuttle radar Topographic Mission, modelo digital de terreno, que cobre grande parte da 
Terra entre a latitude 56 graus Sul até 60 graus Norte. Este modelo foi produzido com tecnologia InSAR 
(Interferometric Synthetic aperture Radar) e é fornecido com uma resolução de cerca de 30m para os 
Estados Unidos e 90m para os restantes países (Matos, 2008). 
46 USGS (2006), Shuttle Radar Topography Mission, 3 Arc Second scene STRM L5204031-
03120070706, Unfilled Unfinished 2.0, Global Land Cover Facility, University of Maryland, College 
Park, Maryland, February 2000. 
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Figura 4.6 Declives correspondentes à área da folha 7C 

Foi igualmente construído um mapa de declives (figura 4.7), estabelecendo-se 

cinco classes considerando as caraterísticas do terreno, bem como um mapa de 

orientação das vertentes. Procedeu-se ainda à delimitação de bacias hidrográficas e 

hierarquização de linhas de água, gerando informação que facilita o estudo morfográfico 

e morfométrico da área em estudo.   

Com a funcionalidade dos SIG, exigida por um projeto deste tipo, foi possível 

conjugar a análise de dados provenientes do Mapa Geomorfológico de Portugal (Brum 

Ferreira, 1981), da Carta Tectónica de Portugal (A. Ribeiro, Conde, & Monteiro, 1972), 

Carta Neotectónica de Portugal, folha 7C-Mirandela (Rodrigues, 2010) as Cartas 

Topográficas 1/25 000, e todos os outros mapas já descritos.  

O passo seguinte foi a definição das feature classes correspondentes à morfologia 

do terreno (figura 4.7). Foram criadas as feature de linhas para base de vertente, topo de 

vertente, rechã, orientação de vertentes. Estabeleceram-se polígonos que relacionam as 

superfícies escalonadas com a hipsometria, criando-se shape lineares para identificar 

relevos residuais, delimitando-se finalmente a área do Graben de Mirandela. 
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CONCLUSÃO 

 

“We are empty-handed without them (maps) in the lecture room, in the study, in the field. 
Show me a geographer who does not need them constantly and want them about him, and 
I shall have my doubts as to whether he has made the right choice of life. We squeeze our 
budgets to get more maps, of all kinds. We collect them from filling stations to antique 
shops. We draw them, however badly, to illustrate our lectures and our studies. However 
little a member of your institution may know what you are doing as a geographer, if he 
requires map information he will call on you. If geographers chance to meet where maps 
are displayed (it scarcely matters what maps) they comment, comment criticize. (…) The 
map speaks across the barriers of languages; it is sometimes claimed as the language of 
geography. The conveying of ideas by means of maps is attributed to us as our common 
vocation and passion” (Sauer, 1963, p. 391). 

 

A cartografia geológica institucional remete-nos para a representação de dados 

muito específicos que obedecem a normas definidas internacionalmente, respeitando 

parâmetros de representação muito próprios. Embora os serviços geológicos de cada 

país possam adotar procedimentos de trabalho algo distintos, existem intervalos de 

atuação que cumprem regras estabelecidas.  

Como geógrafos, pensamos ser possível introduzir algumas inovações no âmbito 

da cartografia desenvolvida no LNEG. Se for possível concretizar o nosso projeto, que 

visa potenciar a publicação institucional de mapas geomorfológicos, consideramos 

poder dar um contributo importante, que passa pelo estabelecimento de normas 

estandardizadas e a conceção de uma legenda que incorpore simbologia específica para 

aplicar em ArcGis, facilitando e promovendo a elaboração de cartografia 

geomorfológica em formato vetorial (s.l.). 

O conhecimento e expressão cartográfica da geomorfologia de um país, permite 

uma visão científica sobre as suas características principais (uma vez que abrange 

aspetos da morfografia, morfometria, morfogénese e morfotectónica), definindo o seu 

quadro evolutivo e a dinâmica atual, o que permite uma leitura do território com 

aplicabilidade no seu planeamento e gestão, com destaque para as questões relacionadas 

com os riscos naturais e a proteção civil.  

Para além disso, consideramos essencial desenvolver uma estrutura dinâmica para 

os metadados, bem como criar condições que permitam disponibilizar via web47 este 

                                                                 
47 Atualmente o LNEG disponibiliza grande parte da sua cartografia no geoPortal acessível em 
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tipo de cartografia, potenciando a sua divulgação e utilização num mundo atual em que 

o acesso livre à informação é cada vez mais o garante da qualidade do trabalho das 

instituições.  

Ao longo deste relatório pretendemos dar a conhecer alguns aspetos menos 

divulgados que envolvem a elaboração da Carta Geológica de Portugal. Demos a 

conhecer alguma da história da instituição que tem como missão (além de outras) a 

elaboração sistemática da cartografia geológica do país. História essa repleta de 

acontecimentos que marcaram de algum modo o natural desenvolvimento da 

cartografia.  

Fizemos uma breve incursão pelo método clássico de edição das cartas 

geológicas, método que ao longo da década de 90 do século passado foi substituído pelo 

método digital, facto que coincidiu com a nossa intervenção e entrada nos quadros da 

instituição. 

Por fim, relatamos alguns dos projetos profissionais nos quais estivemos 

envolvidos e nos quais desenvolvemos as nossas tarefas, tentando sempre contribuir de 

alguma forma com os nossos conhecimentos, assentes na nossa formação em Geografia. 

Muitas foram as dificuldades, mas muitos foram os contactos com profissionais de 

várias instituições com os quais beneficiamos do intercâmbio de conhecimentos.  

A cartografia geológica é hoje, e continuará a ser, essencial para a divulgação do 

conhecimento geológico nacional. Todavia atravessa um período difícil com todas as 

dificuldades a nível da contratação de pessoal e financiamento. Mas como a história já 

demonstrou noutras ocasiões, as instituições reinventam-se ciclicamente e saberão 

contornar os constrangimentos e adversidades do presente. 

Finalizando o tema do nosso relatório e como uma imagem vale mais que mil 

palavras, de seguida apresentamos algumas das cartas geológicas que foram sendo 

referidas ao longo dos dois últimos capítulos (Apêndice II). 
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Neotectónica, Carta de Neotectónica e Sismotectónica (Atlas do Ambiente 1996), Carta de 
Neotectónica e Sismotectónica (Atlas do Ambiente 1972). Cartas anexas ao Relatório Final da 
Carta de Susceptibilidade de Riscos Geológicos do concelho de Arcos de Valdevez. 
Coordenação N. Ferreira, P. Castro e C. Bateira. 

CARTAS EM FASE DE PREPARAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos - Serviços Geológicos (1965). Carta Geológica de 
Portugal – 1/50 000, Folha 28 - B Nisa, coordenação O. Ribeiro, C. Teixeira, H. Carvalho, A. 
Peres, A. P. Fernandes, C. Torre de Assunção, L. Pilar e A. P. Fernandes. 

Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos - Serviços Geológicos (1967). Carta Geológica de 
Portugal – 1/50 000, Folha 24 - D Castelo Branco, coordenação O. Ribeiro, C. Teixeira, C. 
Ribeiro Ferreira e C. A. Matos Alves. 

Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos - Serviços Geológicos (1977). Carta Geológica de 
Portugal – 1/50 000, Folha 27 - D Abrantes, coordenação O. Ribeiro, C. Teixeira, G. 
Zbyszewski. 

Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos - Serviços Geológicos (1987). Carta Geológica de 
Portugal – 1/50 000, Folha 48 - D Bordeira, coordenação A. Ribeiro, J. Tomás Oliveira, M. 
Ramalho, M. L. Ribeiro e L. Silva. 

Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos - Serviços Geológicos (1984). Carta Geológica do Parque 
Nacional da Peneda Gerês – 1/50 000, coordenação A. Moreira. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia - LNEG e Instituto Geológico de Angola - IGEO, (2012). 
Carta Geológica de Angola- 1/250 000, Folha Sul D-33/T – Chibia, coordenação de E. Pereira e 
J. Rodrigues. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG, (2012). Carta Geológica de Portugal – 1/50 000, 
Folha 8A – São Martinho de Angueira, coordenação de C. Meireles. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG, (2009). Carta Geológica de Portugal – 1/50 000, 
Folha 10B – Vila Real, coordenação de N. Ferreira. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG, (2009). Carta Geológica de Portugal – 1/50 000, 
Folha 43D – Serpa, coordenação de P. Castro. 
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APÊNDICE I  

Em anexo apresentamos uma cronologia com uma síntese das Cartas Geológicas 

publicadas entre 1849 – 1999. E um cartograma complementar, com as últimas edições 

da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 00049 até 2010.  

                                                                 
49 As fontes consultadas são parte integrante das referências bibliográficas apresentadas, como sejam 
Vanda Leitão (2001), Teresa Salomé Mota (2006), José Almeida Rebelo (1999), Relatórios de Atividade 
do IGM e do website do LNEG (www.lneg.pt). 
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Síntese das Cartas Geológicas Publicadas 
 

1849 – 1900: 
1852 - Carta Geográfica do Alentejo e Algarve de escala 1/833 333; coordenada por 
Charles Bonnet 
 
1852 - Carta Corográfica de Portugal à escala 1/100 00; Filipe Folque 
 
folhas 19, 23, 24, 27 e 28 à escala referida, entre 1860 e 1865; 1/100 000; Carlos 
Ribeiro e Nery Delgado 
 
1867 – Limites geológicos lançados sobre a 1/500 000 - Exposição Universal de Paris 
em 1867 medalha de prata. 
 
1876 - Primeira edição da Carta Geológica de Portugal à escala 1/500 000; premiada na 
Exposição Universal de Filadelfia no referido ano de 1876  
 
2ª e 3ª edição da Carta Geológica de Portugal (na escala 1/500 000), sendo a 3ª edição 
datada de 1899, também premiadas desta feita na Exposição Universal de Paris em 
1900. 
 
1906 – Carta Hipsométrica de Portugal 1/500 000 Folhas Norte e Sul  
 
 

1918 – 1948: 
1935 – Carta geológica dos arredores de Lisboa – Folha 34C – Cascais; 1/50 000; Paul 
Choffat (pessoal técnico e outros colaboradores dos SGP) 
 
1937 - Carta geológica dos arredores de Lisboa – Folha 34A – Sintra; 1/50 000; Paul 
Choffat (pessoal técnico e outros colaboradores dos SGP) 
 
1940 – Carta Geológica de Lisboa 1/20 000; DGMSG e SGP 
 
1944 – Carta geológica dos arredores de Lisboa – Folha 34B – Loures; 1/50 000; Paul 
Choffat (pessoal técnico e outros colaboradores dos SGP) 
 
 

1949 – 1961: 
1950 - Carta geológica dos arredores de Lisboa – Folha 34D – Lisboa; 1/50 000; Paul 
Choffat (pessoal técnico e outros colaboradores dos SGP) 
 
1952 – Carta geológica de Portugal Folha 31A – Santarém 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski 
 
1952 - Carta geológica de Portugal 1/1 000 000; DGMSG e SGP 
 
1954 - Carta geológica de Portugal Folha 30C – Torres Vedras 1/50 000; Romão de 
Matos 
 
1955 - Carta geológica de Portugal Folha 1A – Valença 1/50 000; Carlos Teixeira 
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1957 - Carta geológica de Portugal Folha 9C – Porto 1/50 000; João Carrington da 
Costa, C. Teixeira e Artur Cândido de Medeiros 
 
1958 - Carta geológica de Portugal Folha da Ilha de Miguel – B 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski, A. Cândido de Medeiros, Fernando Martinez Moitinho de Almeida e 
Octávio da Veiga Ferreira. 
 
1959 - Carta geológica de Portugal Folha 26D – Caldas da Rainha 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski e R. de Matos 
 
1959 - Carta geológica de Portugal Folha da Ilha de Miguel – A 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski  e Octávio da Veiga Ferreira. 
 
1959 - Carta geológica de Portugal Folha da Ilha do Faial 1/25 000; Georges 
Zbyzsewski, Fernando Martinez Moitinho de Almeida e Octávio da Veiga Ferreira. 
 
1960 - Carta geológica de Portugal Folha 26C - Peniche 1/50 000; Gerard Oertel, Carlos 
Freire de Andrade, Georges Zbyzsewski e Octávio da Veiga Ferreira. 
 
1960 - Carta geológica de Portugal Folha 30A - Lourinhã 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski, José Camarate França, Octávio da Veiga Ferreira, R. de Matos, Gerard 
Oertel e H. Seifert. 
 
1960 - Carta geológica de Portugal Folha da Ilha de Santa Maria 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski, e Octávio da Veiga Ferreira. 
 
1960 – Carta Mineira de Portugal; pessoal técnico e auxiliar dos SG e elementos das 
Circunscrições Mineiras 
 
1961 - Carta geológica de Portugal Folha 26B – Alcobaça 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski, José Camarate França, Octávio da Veiga Ferreira 
 
1961 - Carta geológica de Portugal Folha 46A – Castro Verde 1/50 000; Georges 
Zbyzsewski, Antonio Barros e Carvalhosa, Fernando Botelho Coelho, José Camarate 
França, Octávio da Veiga Ferreira e R. Freire de Andrade 
 
 

1968 – 1990 
Escala 1/1 000 000 
1968 – Carta Geológica de Portugal (2ª edição) 
 
1978 – Carta da Plataforma Continental 
 
1969 – Carta do Quaternário 
 
1972 – Carta Tectónica de Portugal 
 
1988 – Carta Neotectónica de Portugal 
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1970 – Carta Hidrogeológica de Portugal 
 
1970 – Carta de Nascentes Minerais de Portugal 
 
1990 – Carta Aeromagnética de Portugal Continental 
 
 
Escala 1/500 000 
1992 - Carta Geológica de Portugal (inclui a plataforma continental) 
 
Sem data - Carta Geológica do Noroeste Peninsular 
 
 
Escala 1/200 000 
1970 – Carte Geologique Schématique  
 
1989 - Carta Geológica de Portugal Folha 1 (inclui a plataforma continental) 
 
1983 - Carta Geológica de Portugal Folha 7 
 
1988 - Carta Geológica de Portugal Folha 8 
 
1986 - Carta Hidrogeológica de Portugal Folha 7 
 
1988 - Carta Hidrogeológica de Portugal Folha 8 
 
 
Escala 1/100 000 
1992 – Carta Geológica da Região do Algarve (Folhas Oriental e Ocidental) 
 
1983 – Carta Hidrogeológica da Orla Algarvia 
 
Escala 1/25 000 
1971 - Carta Geológica da Ilha Graciosa 
 
1978 - Carta Geológica das Ilhas Selvagens 
 
 
Escala 1/10 000 
1985 – Carta Geológica do Concelho de Lisboa 
 
 
Escala 1/5 000 
1992 – Carta Geológica de Macau (Folhas de Macau, Ilha da Taipa e Coloane) 
 
 
Cartas Geológicas de áreas protegidas: 
1991 – Carta Geológica do Parque Nacional da Peneda Geres 1/50 000 
 
1999 – Carta Geológica Simplificada do Parque Natural da Serra da Estrela (incluí 
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Carta Geomorfológica Simplificada do Parque Natural da Serra da Estrela 1/75 000) 
 
1977 – Carta Geológica Simplificada do Parque Natural de Sintra – Cascais 1/50 000 
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Cartograma: Folhas da Carta Geológicas de Portugal à escala 1/50 000 segundo a 
data de publicação e edição. 
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APÊNDICE II 

Em anexo apresentamos algumas das cartas resultantes dos projetos de cartografia 
geológica nos quais participamos como responsáveis ou colaborador na fase de 
cartografia digital e composição gráfica. 
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Carta Geológica de Portugal, na escala de 1:50.000 
 
Folha 03-D (Espinhosela) 
Autor: Carlos Meireles e J. Santos. Coordenação de E. Pereira e A. Ribeiro 
Ano: 1999 
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Folha 04-C (Deilão)  
Edição: 2ª Edição 
Autor: Carlos Meireles e J. Santos. Colaboração de E. Pereira e A. Ribeiro 
Ano: 1999 
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Folha 05-D (Braga)  
Edição: 2ª Edição 
Autor: Narciso Ferreira; Graciete Dias; Carlos Meireles; Amália Braga; Simões 
Francisco e António Santos 
Ano: 2000 



Anexo 2 

110 

Folha 11-B (Mogadouro)  
Coordenação e levantamentos geológicos: Eurico Pereira, António Ribeiro, José Rebelo 
e Norberto Silva 
Ano: 2003 
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Folha 13-D (Oliveira de Azeméis)  
Edição: 2ª Edição 
Coordenação e levantamentos geológicos: Eurico Pereira, Armando Moreira, Severo 
Gonçalves, José Rodrigues e Antero F. Silva 
Ano: 2006 
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Folha 11-D (Carviçais)  
Coordenação: Eurico Pereira; Levantamentos geológicos de E. Pereira, J. Almeida 
Rebelo, A. Ferreira da Silva, Rui Dias, António Ribeiro 
Ano: 2009 
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Folha 17-A (Viseu)  
Coordenação: Narciso Ferreira e Paulo Castro 
Ano: 2009 
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Folha 07-C (Mirandela)  
Coordenação: J. F. Rodrigues; levantamentos geológicos J. F. Rodrigues, A. Ribeiro, E. 
Pereira, M. L. Ribeiro, N. Ferreira, C. Meireles  
Ano: 2010 
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Carta Geológica de Portugal, na escala de 1:200.000 
 
Folha 2 
Coordenação geral: Eurico Pereira. Coordenação: A. Ribeiro, F. Marques, J. Munhá, 
Paulo Castro, E. Pereira, C. Meireles, M.A. Ribeiro, Diamantino Pereira, F. Noronha, 
N. Ferreira 
Ano: 2001 
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Carta de Recursos Minerais Metálicos, não Metálicos, águas Minerais e de Nascente – 
Anexa à Carta Geológica Folha 2 – escala 1/200 000. 
Coordenação: Fernando Noronha, J. Farinha Ramos, Armando Moreira, Mário R. 
Machado Leite. 
Colaboradores: Álvaro Oliveira, Cristina Carvalho, Eliane Marques, Elsa Pinto, Maria 
de Lurdes Dinis, Maria J. C. Machado e Pedro Barros. 
Anos: 2006 
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Carta Geológica de Angola à escala 1/250 000 
 
Folha Sul D-33/H – Chongoroi 
Autores: E. Pereira, A. Moreira, M. V. Van-Dúnem e F. Graça Gonçalves 
Ano: 2001 
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Carta Geológica de Angola à escala 1/100 000 
 
Folha Sul D-33/N-III – Bibala  
Autores: E. Pereira, M. V. Van-Dúnem, A. M. Neto, A. Kundila, M. Celestino e E. 
Camati. 
Ano: 2006 
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Parques Naturais 
 
Carta Geológica Simplificada do Parque Natural da Serra da Estrela, à escala 1/75 000 
Coordenação: N. Ferreira 
Ano: 1999 
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Carta Geomorfológica Simplificada do Parque Natural da Serra da Estrela, à escala 
1/150 000 
Coordenação: G. Teles Vieira  
Ano: 1999 
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Carta Geológica do Parque Natural do Douro Internacional, à escala 1/150 000 
Coordenação: N. Ferreira 
Ano: 2005 
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Carta de Geossítios do Parque Natural do Douro Internacional, à escala 1/150 000 
Coordenação: N. Ferreira 
Ano: 2005 
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Carta de Localização de Pedreiras e Concessões Mineiras do Parque Natural do Douro 
Internacional, à escala 1/150 000 
Coordenação: N. Ferreira 
Ano: 2005 
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Carta Geológica do Parque Natural de Montesinho, à escala 1/150 000 
Coordenação: C. Meireles 
Ano:2005 
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Carta de Património Geológico do Parque Natural de Montesinho, à escala 1/150 000 
Coordenação: C. Meireles 
Ano:2005 
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Carta de Localização de Pedreiras e Concessões Mineiras do Parque Natural de 
Montesinho, à escala 1/150 000 
Coordenação: C. Meireles 
Ano:2005 
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Mapas anexos a teses de doutoramento: 
 
Carta Geológica das Serras da Garraia e Santa Comba, Murça – Mirandela, Trás-os-
Montes, escala 1/25 000 
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Carta Geológica das Serras da Garraia e Santa Comba, Murça – Mirandela, Trás-os-
Montes – Símbolos estruturais – 1ª fase, escala 1/25 000 
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Carta Geológica das Serras da Garraia e Santa Comba, Murça – Mirandela, Trás-os-
Montes – Símbolos estruturais – 2ª fase, escala 1/25 000 
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Carta Geológica das Serras da Garraia e Santa Comba, Murça – Mirandela, Trás-os-
Montes – Símbolos estruturais – 3ª fase, escala 1/25 000 

Anexas a: RODRIGUES, J. F. S. (2008). Estrutura do Arco da Serra de Santa Comba - 
Serra da Garraia. Parautóctone de Trás-os-Montes. Tese de Doutoramento, 
Universidade de Lisboa, Lisboa. Ano: 2007  
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Mapa do Sector Nordeste de Bragança (Espinhosela – S. Martinho de Angueira) 
Anexa a: MEIRELES, C. A. P. (2011). Litostratigrafia do Paleozóico do Sector a 
Nordeste de Bragança (Trás-os-Montes). Tese de Doutoramento, Universidade do 
Porto, Porto.    
Ano: 2011 
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Outros projetos cartográficos: 
Carta Diagnóstico do Concelho de Arcos de Valdevez, escala 1/25 000 
Autores: Narciso Ferreira, Paulo Castro, Eliane Marques, Ruben Dias (Neotectónica e 
Sismotectónica) e Carlos Bateiras (FLUP) 
Ano: 2005 

 


