
 
 

Designação do projeto 
  

IDE_AMP 

  

Código do Projeto 
  

NORTE-09-0550-FEDER-000059 

  

Eixo Prioritário  Capacitação Institucional e TIC 
  

Objetivo temático  Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da 
comunicação, bem como a sua utilização e qualidade 

  

Prioridade de Investimento
  

O reforço das aplicações de TIC para a administração em 
linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em 
linha e a saúde em linha. 

  

Região de intervenção 
  

Área Metropolitana do Porto  

  

Entidade beneficiária Área Metropolitana do Porto 
  

Data de aprovação  27-04-2017 
 

 
Data de início   01-04-2017 
 

 
Data de conclusão  31-03-2018 
 

 
Custo total elegível 141 876.72€ 
 

 
Apoio financeiro da União 
Europeia  

120 595.21€ 

  
Contrapartida Nacional 21 281.51€ 
  

Objetivos O objetivo desta Operação é a criação de uma Infraestrutura 
de Dados Espaciais IDE, suportando novos serviços digitais, a 
desenvolver no projeto e a integrar outros já existentes. 
Pretende-se dar cumprimentos às diretivas Europeias e 
Nacionais relativamente ao INSPIRE. 
Pretende-se também implementar o conceito de open data, 
dando a conhecer os dados fornecidos de forma aberta pelos 
municípios e pela AMP. 
 

  

Descição e Actividades Nesta Operação pretende-se criar uma Infraestrutura de 
Dados Espaciais - IDE, dotando o sistema existente das 
características técnicas necessárias, o que será realizado 
através da Atividade 1 - Plataforma Federativa de Serviços 
Geoespaciais, e da criação de serviços eletrónicos através da 
Atividade 2 - Especialização de Serviços e Temas de 
Informação, e Atividade 3 - Geolocalização de Transportes 
Públicos Rodoviários (adiante descritos em detalhe). A fim de 
dar conhecimento dos resultados obtidos neste projeto, a 
sua promoção aos vários atores interessados será realizada 



 
através da Atividade 4 – Divulgação e Comunicação. 
Este projeto está ainda alinhado com o projeto “AMP 
Metrópole Digital” objeto de uma candidatura paralela a 
esta, no mesmo Aviso, e com o qual se articula de forma 
direta e complementar através da Atividade 2. Ambos os 
projeto, presentemente a concurso, estão já previstos e 
enquadrados na proposta já aprovada “AMP 2020 - PACTO 
DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL “. 

  

Resultados esperados 
 

A AMP realizou um projeto piloto, designado "SIG 
Intermunicipal da AMP", para a criação das condições 
técnicas e institucionais necessárias ao desenvolvimento do 
governo eletrónico da região, e à articulação entre 
entidades, em matéria de redes e serviços TIC, através da 
adoção de soluções normalizadas de troca de informação 
georrefenciada que permitem construir serviços públicos 
digitais partilhados, abertos, flexíveis e interoperáveis. 
Torna-se agora necessário proceder à consolidação desses 
mecanismos e à disponibilização de novos serviços públicos 
eletrónicos de âmbito regional e local, direcionados para o 
cidadão, para as empresas, e para os próprios municípios e 
Área Metropolitana do Porto, que proporcionem formas 
flexíveis e personalizadas de interagir com a administração 
pública e a uma diminuição de custos de contexto. Este 
projeto pretende estar alinhado com a estratégia desenhada 
pela DGT materializada no SNIG 2020, implementar a 
Diretiva INSPIRE, já transposta para a legislação nacional, e 
criar uma Infraestrutura de Dados Espaciais IDE, a qual por 
sua vez implementa o conceito de open data, dando a 
conhecer os dados fornecidos de forma aberta pelos 
municípios e pela AMP. 

  

 

  

 

 

 

 


