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Resumo: Os dinamismos costeiros são uma temática recorrente e de uma complexidade exigente. Basta considerar os riscos
associados e o inúmero leque de entidades que concorrem na sua gestão: o quadro não se afigura simples. Em resposta a esta
complexidade e numa ação conjunta de vários parceiros desenvolveu-se o Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL),
uma ferramenta interativa, suportada em informação geográfica, que permite uma visão global e local, que promove uma ação
integrada dos organismos com competências no litoral e favorece a permanente atualização do conhecimento sobre o território.
Primeiramente dirigido para dar resposta aos temas que convergem na compreensão das dinâmicas costeiras, disponibiliza
funcionalidades e capacidades para ser aplicado a qualquer espaço geográfico, e noutras áreas temáticas ligadas ao
ordenamento e gestão do território.
Recorre a software open source e procura ser uma solução amigável para o utilizador, permitindo que qualquer pessoa sem
conhecimento em SIG possa manipular e comparar informação geográfica, sem recurso a software específico de desktop.
Atualmente na sua 2ª versão, disponibiliza ao utilizador um conjunto de ferramentas que lhe permitirão analisar, comparar e
monitorizar questões que tenham diretamente a ver com gestão costeira, ordenamento do território, entre outros.
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1. Introdução
O Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL) é uma ferramenta interativa, suportada em informação geográfica de
referência que, permitindo uma visão global e local, promove uma ação integrada dos organismos com competências no litoral e
favorece a permanente atualização do conhecimento sobre o território.
Tem como parceiros fundadores a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) onde se integram as 5 Administrações de Região
Hidrográfica (ARH), as 5 Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional (CCDR), o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e a Direção-Geral
Geral do Território
Território (DGT). No entanto, o sistema está desenvolvido para ter áreas de
acesso público e, através do seu sistema de gestão de permissões, definir perfis de utilizadores para visualização e edição em
e
função das competências e das áreas de jurisdição de cada
cada entidade parceira, o que lhe permite ter uma utilização muito
diversificada.
O SIARL foi concebido para dar resposta aos temas que convergem na compreensão das dinâmicas costeiras, muito embora
acabe por ter funcionalidades que permitem a sua atuação em
em muitos outros domínios, sejam geográficos, sejam temáticos.

2. Objectivos
O SIARL (Figura 1) tem potencialidades que permitem dar resposta a diversos lugares comuns que se colocam a todos os que
trabalham com zonas baixas e costeiras, designadamente:
–
Insuficiente conhecimento sobre zonas de risco;
–
Insuficiente controlo sobre usos e ocupação do solo;
–
Falta de articulação entre organismos e atores;
–
Tendência para se agir reativamente e não por antecipação;
–
Insuficiente informação e, quando existe, frequentemente
freque
de difícil acesso;
–
Falta de informação validada e comparável.
Daí a necessidade de se dispor de um repositório abrangente de dados e serviços geográficos cobrindo a faixa litoral, estruturado
estrutu
de modo a promover a interoperabilidade entre os diversos
diversos consumidores e produtores, possibilitando o registo, tratamento e
seguimento das ocorrências no domínio da gestão do litoral e, ao mesmo tempo, disponibilizar indicadores de gestão que apoiem
as entidades competentes na tomada de decisão.

Figura 1 – SIARL - Página de acesso
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3. Vantagens e oportunidades
O SIARL aposta na integração e convergência do vasto conhecimento que existe no conjunto dos serviços da Administração
Pública com competências no litoral, mas nem sempre disponível no momento da tomada da decisão. Sem descurar outras fontes
de conhecimento, pretende ainda racionalizar meios e introduzir maior eficácia, através de uma maior interação entre as diversas
entidades envolvidas, traduzindo-se numa gestão mais eficiente dos recursos financeiros do Estado a curto e médio prazo, e com
efeitos multiplicadores.
Este sistema apresenta como principais vantagens:
–
Permitir uma navegação intuitiva na informação, pois usa o território digital como base para carregamento e
sistematização dos dados;
–
Fomentar a interoperabilidade de informação em tempo real, o que introduz maior qualidade e eficácia na resposta a
temas que dependam da intervenção/articulação de diversas entidades ou stakeholders;
–
Aceder a quaisquer serviços geográficos que respeitem as normas de Open Geospatial Consortium1 (OGC), totalmente
alinhado com a Diretiva INSPIRE2, que incentiva a permanente monitorização do território e promove a democratização
do acesso à informação geográfica;
–
Apresentar uma solução amigável para o utilizador, permitindo que mesmo sem uma preparação específica em Sistemas
de Informação Geográfica (SIG) qualquer indivíduo possa manipular e comparar informação geográfica sem recurso a
software específico de desktop;
–
Permitir vários níveis de utilizadores dentro de uma lógica hierárquica, estimulando a participação pública e
simultaneamente salvaguardando a informação;
–
Recorrer a software open source cujo desenvolvimento se baseou em recursos exclusivamente nacionais;
–
Permitir uma visão local e global.

4. Módulos e interoperabilidade
O SIARL pressupõe uma arquitectura de dados distribuída, onde se privilegia a não redundância da informação. A infraestrutura
de dados geográficos está construída como um catálogo de serviços, que tanto pode ser servido pelo núcleo central do sistema
SIARL, residente na DGT, como por um sistema de qualquer entidade parceira e um visualizador, que permite a leitura e
comparação de quaisquer serviços geográficos desde que em respeito com os standards da OGC.
Este catálogo de dados e de serviços está totalmente alinhado com a Diretiva INSPIRE.
O seu visualizador aceita serviços web, seja a partir do próprio catálogo, seja de outras fontes. Admite os principais sistemas de
referência utilizados internacionalmente, permitindo com facilidade a integração de dados com diferentes sistemas de referência
associados.
Possui 5 Módulos essenciais à gestão e ao planeamento costeiro, muito particularmente para apoio à compreensão do risco nas
suas mais diversas vertentes.
Esses módulos permitem a sistematização de informação em torno dos seguintes temas:
–
Ocorrências no domínio hídrico (Figura 2, 3 e 4), como sejam acidentes, estrangulamentos, fenómenos extremos,
degradação de obras e infraestruturas e tudo o que importe registar nesta ótica, incluindo as respetivas causas;

1
2

Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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Figura 2, 3 e 4 – Exemplo de ocorrências que envolvam risco
–

–

–

–

Intervenções no litoral, correspondendo a ações que envolvam investimentos da administração, dominantemente obras
de defesa e infraestruturas;
Usos e ocupações do solo, através da centralização do acesso às decisões da administração central e local com
expressão no território;
Servidões e condicionamentos do Domínio Hídrico, como sejam margem do mar, o leito, Domínio Público Marítimo
(DPM), zonas adjacentes, áreas ameaçadas pelo mar, áreas de galgamentos marinhos, faixas de risco, etc. (Figura 5);

Figura 5 – Exemplo de um escorregamento na margem que altera a condição legal respetiva
Documentos, estudos e outra informação (fotos, filmes, links, etc.) (Figura 6) com relevante interesse para o
conhecimento costeiro e com expressão geográfica (catálogo de dados com ligação à sua área geográfica de incidência
quando aplicável).
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Figura 6 – Exemplo de pesquisa de ocorrências e a consulta de fotografia aérea obliqua
Dispõe ainda de um layer que permite o registo de notas (Figura 7) como sejam a identificação de lapsos, omissões e
contradições de instrumentos de gestão territorial, seja intra, seja entre planos, o que facilita a circulação de informação entre a
fase de gestão e a de planeamento, o que constitui um importante contributo para a melhoria da qualidade dos planos.

Figura 7 – Exemplo do layer de notas
Para além destes módulos, o SIARL disponibiliza um conjunto de indicadores relevantes para uma análise e gestão eficientes dos
fenómenos naturais ou das intervenções realizadas na costa. Estes indicadores estão organizados por fonte de informação:
–
Módulos SIARL: indicadores que resultam da informação registada no SIARL, nos seus diversos módulos;
–
INE: indicadores estatísticos que permitem caracterizar a área em análise;
–
Adhoc: indicadores que não resultam das fontes anteriores mas que se revelam de particular interesse.
Nos últimos anos promoveu-se a aquisição e tratamento de um volume significativo de informação geográfica para as zonas
costeiras. Esta informação permite caraterizar detalhadamente o Litoral nas mais variadas vertentes. De entre o vasto portefólio
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disponível destaca-se o serviço WMS (Figura 8)
8 que resulta de fotografias aéreas desde a década de 1960; o levantamento topobatimétrico LiDAR de 2011 e os levantamentos aerofotogramétricos de 2008 e 2014. A utilização transversal desta informação
reveste-se
se de especial importância se for considerado o valor inestimável desta faixa de território.

Figura 8 – À esquerda o serviço
erviço WMS de ortofotos e à direita o serviço WMS de fotografia antiga.
A plataforma dispõe ainda de instrumentos diversos como o traçado de perfis que permite análises comparativas dos modelos
digitais altimétricos disponíveis (Figura 9).

Figura 9 – Linha de perfil sobre MDT de 2 m de resolução espacial dos anos de 2008 e 2011

5. Conclusões
A infraestrutura de dados geográficos SIARL foi desenvolvida exclusivamente em software open source e neste momento
encontra-se numa fase dee ajustamento, em que os melhoramentos serão
serão tanto mais eficazes quanto mais vasto for o leque
utilizadores.
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Realçam-se dois dos aspetos mais marcantes do SIARL:
–
Ter sido concebido para descentralizar o acesso à informação, que é uma das notas dominantes defendidas pela Diretiva
INSPIRE, assunto bem distinto do conceito utilizado nos tradicionais sistemas de informação que centralizam a
informação, e que permite, entre outros aspetos, preservar a fonte original da informação ao mesmo tempo que facilita a
integração de diferentes sistemas de informação;
–
Utilizar o território digital como base para carregamento e sistematização dos dados num quadro de grande
interoperabilidade, o que permite uma visão global / local, fomenta a articulação e coordenação de ações, apresenta uma
solução amigável e de fácil navegação para utilizadores sem conhecimentos em ambiente SIG e incrementa a
convergência do conhecimento de diversas disciplinas.
Os conteúdos estão disponíveis em condições que não restringem o seu uso generalizado: podem ser combinados de forma
transparente e partilhada por diversos utilizadores e aplicações; permitem análises detalhadas e gerais para objetivos
estratégicos. O SIARL torna fácil de identificar e de interpretar situações que ocorrem no litoral e contribui para uma mais eficaz
monitorização do ambiente e do ordenamento do território.
Toda esta dinâmica e esforço apenas se justificam com uma exploração efetiva desta plataforma. É crucial que os intervenientes
diretos nas matérias do litoral, bem como a comunidade de utilizadores, assumam um papel ativo no enriquecimento desta
infraestrutura de informação geográfica. A participação construtiva é o melhor instrumento para um crescimento sustentável.
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