FICHA DE PROJETO

PARCELADOS – Parcelário acessível a todos
Objetivos

Disponibilização da informação geográfica existente no sistema de informação do
IFAP, através de três vertentes:

Disponibilização de uma versão pública do Parcelário
Permitindo a visualização de diversas camadas de informação existentes no
Parcelário, como por exemplo as parcelas, as ocupações de solo, as imagens ou
condicionantes, sem que seja disponibilizado qualquer dado pessoal do agricultor.

Criação e disponibilização, na área reservada do portal do IFAP, de um módulo
destinado ao agricultor
Permitindo a visualização da informação da exploração do agricultor, nomeadamente
as parcelas que a constituem, as ocupações do solo identificadas, o acesso aos
documentos de caracterização e ainda a possibilidade de exportar a informação
vetorial, sob a forma de shapefile, das parcelas e das ocupações do solo.

Disponibilização da informação vetorial
Permitindo a disponibilização do limite das parcelas e das ocupações do solo em
sistemas de informação geográfica (SIG).
Principais efeitos positivos

•

Informação disponível no Parcelário mais acessível aos seus utilizadores e
certamente a outras entidades da Administração Pública Central (ex: Bolsa de
Terras) e Local (ex: na atualização dos PDM), mas também ao setor empresarial
do Estado (processos de estudo de implementação de vias pelas Infraestruturas de
Portugal ou avaliação do alargamento de perímetros de regadio pela EDIA) e ao
público em geral;
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•

O maior acesso à informação pelos utilizadores servirá de estímulo à atualização
do Parcelário, promovendo uma melhoria da qualidade da informação;

•

Redução de custos com a obtenção de informações, por via da disponibilização
gratuita dos elementos destas atividades;

•

Diminuição das deslocações dos utilizadores às salas de atendimento, com
consequentes ganhos de tempo e diminuição de custos com as deslocações;

•

Maior transparência da informação detida pelo IFAP;

•

Modernização e simplificação de processos no seio da Administração Pública;

•

A adoção destas tecnologias de informação e comunicação reforçam interna e
externamente a forte aposta e visão do IFAP nas tecnologias mais eficientes e na
prestação de serviços públicos de custos reduzidos e de maior qualidade.

Projeto aprovado com o apoio da União Europeia
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