MAPA GERAL
Este Mapa Interativo do município de Loures coloca à disposição dos
utilizadores um conjunto de ferramentas que permite a visualização e
exploração da informação e a impressão de plantas.
As principais funcionalidades do Mapa são as seguintes:


Permitir a Navegação



Possibilidade de Consultar informação



Realizar Medições



Localizar Coordenadas



Efetuar Pesquisas e identificar o que aparece no mapa



Desenhar figuras (pontos, linhas, polígonos) sobre o mapa
e com a possibilidade de guardar as figuras desenhadas



Adicionar novos temas ao mapa, nomeadamente ficheiros
Autocad e shape file



Guardar uma imagem do mapa



Impressão de Plantas de Localização, de Áreas de
Reabilitação Urbana e de PDM em pdf



Efetuar a vista de rua do Google (Google - street view)



Partilhar este mapa nas redes sociais ou por e-mail
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MAPA
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Barra de ferramentas distribuída por 3 separadores
Zoom in e zoom out do mapa
Pesquisa livre de conteúdos no mapa
Ver os temas (layers) do mapa
Escala do mapa
Permite a introdução da escala que se pretende visualizar o
mapa
7. Permite escolher o sistema de coordenadas para a visualização
da informação no mapa (ETRS89-PTTM06-por defeito, Datum
73-IPCC ou WGS84 – Google)
8. Permite a entrada com um utilizador especifico no mapa caso
esteja definido
9. Menu de contexto que aparece quando se clica com o botão do
lado direito do rato, e que apresenta algumas funcionalidades
que também estão disponíveis na barra de ferramentas
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NAVEGAÇÃO
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Estas funcionalidades de navegação estão disponíveis na barra de
ferramentas ou dentro do próprio mapa:
1. Efetuar zoom in desenhando uma área no mapa
2. Voltar ao Mapa Inicial
3. Ir para a Janela de mapa anterior ou ir para a janela de mapa
seguinte
4. Guarda a janela do mapa que está a visualizar nos seus locais
podendo voltar a essa zona posteriormente
5. Pode aumentar ou diminuir o nível de zoom também na zona do
mapa através do + ou – ou ainda através do botão do rato
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CONSULTAR
Pode visualizar qual a informação que está disponível no mapa abrindo
a zona onde aparecem os temas (layers) do mapa.
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1. Abrir ou fechar a zona onde aparecem os temas do mapa
2. Pode abrir os grupos de informação e escolher o que tem visível
ou dar transparência
3. Pode escolher se que ver toda a informação do mapa ou só
alguns grupos de informação como a de Áreas de Reabilitação
Urbana, Classificação do Solo, RAN, REN ou Carta de Ruído
4. Permite procurar tema(s) e filtrar por esses temas
5. Pode escolher mostrar a legenda apenas dos temas que estão
visíveis no mapa ou alterar a ordem com que aparecem os temas
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MEDIÇÕES
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1. No separador Mais Funcionalidades, as ferramentas de medição,
permitem medir comprimentos de linhas ou perímetros e áreas
de polígonos
Na opção Distância são desenhadas linhas e é devolvido o
comprimento do último segmento desenhado e o comprimento
total dos segmentos desenhados, e para a opção de Área é dado
como resultado o perímetro e a área do polígono.

2. Para efetuar medições pode selecionar quais as unidades de
medida que pretende bastando aceder à lista de escolha
disponível na caixa de diálogo.
3. Para desenhar pode ativar o ajuste a uma informação que exista
no mapa, escolhendo qual o tema ao qual pretende fazer o
ajuste.
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COORDENADAS
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1. No separador Mais Funcionalidades, pode marcar coordenadas
no mapa ou obter a informação de uma coordenada de um ponto
2. Tem três sistemas de coordenadas que pode escolher ETRS89PTTM06-por defeito, Datum 73-IPCC ou WGS84 – Google para
obter a coordenada
3. Pode marcar o ponto diretamente no mapa, ou colocar os valores
manualmente, na zona identificada por … tem depois a opção de
4. Pode usar também o menu de contexto para encontrar dados no
mapa bastando clicar no botão do lado direito no mapa
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PESQUISAS
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Pesquisa Livre
Pode identificar a informação que está a ver no mapa
Escolher quais os temas que pretende identificar
Pesquisa por Rua
Basta clicar no mapa para ter informação detalhada do que está
a visualizar
6. Pode usar o menu de contexto para encontrar dados no mapa
bastando clicar no botão do lado direito no mapa
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DESENHAR
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1. O utilizador pode desenhar sobre o mapa pontos, linhas ou
polígonos ou colocar texto.
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Pode alterar o que desenhou ou apagar
Permite apagar um polígono ou desenho
Apaga todos os desenhos
Permite guardar como shape file o desenho que efetuou

5

Antes de proceder à impressão de plantas, precisa previamente
desenhar a área pretendida. Para isso utilize a ferramenta indicada no
ponto 1.
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ADICIONAR

No separador Mais Funcionalidades, pode adicionar outra informação
ao seu mapa, em diferentes formatos, utilizando a funcionalidade de
adicionar temas ou de importar CAD.
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GUARDAR

No separador Mais Funcionalidades, pode guardar uma imagem do seu
mapa em formato pdf, geotiff, tiff, png, jpeg e bmp, incluindo ou não
os dados georreferenciados.
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IMPRESSÃO
Estão disponíveis para impressão o seguinte conjunto de plantas, que
podem ser impressas por grupos ou separadamente:
Plantas Gerais





Planta de Localização
Planta de Localização com Fotografia
Planta de Localização ARU
Para efeitos de redução de 30% em sede de IRS ou para redução do IVA para
6% em empreitadas

Planta de Localização Áreas de Génese Ilegal

PDM Ordenamento






PDM





Ordenamento –Classificação do Solo
Ordenamento- Estrutura Patrimonial
Ordenamento Estrutura Ecológica
Ordenamento – Riscos I
Ordenamento – Riscos II
Ordenamento – Programação Estratégica
Condicionantes
Condicionantes –
Condicionantes –
Condicionantes –
Condicionantes –
Perigosas

REN
RAN
Equipamentos e Infraestruturas
Recursos Naturais, Património e Atividades

Cartas de Ruído





Situação
Situação
Situação
Situação

atual – Ruído Noturno (Ln)
atual – Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)
Prospetiva – Ruído Noturno (Ln)
Prospetiva – Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)

Antes de proceder à impressão de plantas deve previamente desenhar
a área que identifica a localização pretendida, usando para isso as
ferramentas de desenho.

Página 11 de 14

IMPRESSÃO

Para as plantas gerais é possivel escolher qual a escala que se
pretende imprimir. Na impressão de plantas deve selecionar a planta
ou grupo de plantas que pretende imprimir, depois de previamente
ter desenhado a área pretendida e clicar em Seguinte.
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GOOGLE – VISTA DE RUA

Pode ativar a vista de rua da Google através do seu mapa.
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PARTILHAR

No separador Mais Funcionalidades, pode partilhar a zona de mapa
que está a visualizar nas redes sociais ou por e-mail.
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