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Designação 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: QGIS AVANÇADO 

 

Enquadramento 

Pretende-se com este curso complementar os conhecimentos básicos dos utilizadores do conhecido software QGIS através da utilização do 

ProcessingToolbox, um conjunto de bibliotecas constituídas por vários algoritmos e ferramentas. Esta interoperabilidade constitui uma mais 

valia para os utilizadores do QGIS, permitindo o acesso a mais de 350 módulos para a manipulação e análises espaciais de dados vetoriais e 

raster. Entre muitos dos módulos, o ProcessingToolbox integra bibliotecas tais como GRASS (Geographic Resources Analysis Suport System) 

GIS, mais antigo e completo SIG Open Source, SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis), que constitui um conjunto de algoritmos 

para processamento e análise espacial, R Statistical Computing, software livre que constitui um programa de estatística, ORFEO Toolbox, que 

contém um conjunto de algoritmos de processamento de imagem, fTools e GDAL Tools, bibliotecas que contêm um conjunto de algoritmos 

que permitem lidar com ficheiros vetoriais e raster, respetivamente. Este plugin fornece também a possibilidade de construir modelos de 

análise espacial, através da utilização dos algoritmos disponibilizados pelo ProcessingToolbox, assim como algoritmos construídos (em 

Python) pelo próprio utilizador. A publicação de mapas interativos na internet tem sido um meio cada vez mais utilizado para disponibilizar 

dados geográficos de forma rápida e eficiente. O QGIS possui uma extensão que permite a publicação de uma aplicação webmapping na 

internet. Este curso aborda diferentes ferramentas e bibliotecas que complementam a versão base do QGIS, tornando-se uma boa opção para 

todos os profissionais que pretendam adquirir amior conhecimento na área do software Open Source, especificamente o QGIS.  
 

Entidade 

Ordem dos Engenheiros da Região Norte – Colégio Engenharia Geográfica. 

Objetivos Gerais 

No fim do curso os formandos deverão estar ambientados com os algortimos disponíveis no QGIS assim como ligação a software externo que 

o QGIS integra. Os formandos aprenderão também a publicar mapas na internet. 
 

Objetivos Específicos 

Este curso aborda os conceitos e principais funcionalidades do QGIS, tornando-se uma boa opção para todos os profissionais que pretendam 

adquirir conhecimento avançado com recurso aos algoritmos de software externo tais como GRASS, SAGA, entre outros. 
 

Público-Alvo 

A formação é destinada a todos aqueles que possuem alguma experiência em SIG, especificamente no âmbito do software QGIS, de qualquer 

área profissional (Geografia, Biologia, Geologia, Arquitetura, Engenharia, entre outros) assim como para estudantes. 
 

Forma de Organização da Formação 
A formação será presencial no edifício da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, Rua Rodrigues Sampaio, 123, 4000-425 PORTO. A 

componente teórica será dada na forma de diapositivos e a componente prática é composta por exercícios práticos. Os documentos serão 

partilhados com os formandos atempadamente. 
 

Conteúdos Programáticos 

Módulo I (4h) 

 Introdução teórica ao QGIS como software de Informação Geográfica Open Source. 

 Instalação do QGIS 2.18 Las Palmas. 

 Processing Toolbox. 

 

Módulo II (4h) 

 Análise vetorial: operações de integração de dados através da utilização de diferentes ferramentas do Processing Toolbox: clip, 

merge, dissolve, intersect, union. 

 

Módulo III (4h) 

 Modelação do relevo: geração de Modelos Digitais do Terreno, curvas de nível, mapas de declive, orientação, relevo sombreado e 

mapas hipsométricos através da utilização de diferentes ferramentas do Processing Toolbox. 

 

Módulo IV (4h) 

 Construção de um modelo de análise espacial utilizando o plugin Modeller do QGIS. 

 Publicação de mapas na internet. 
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Carga Horária 

O curso terá uma duração total de 16 horas. A parte final da última aula (2h) será para avaliação dos conhecimentos dos formandos.   

 

Data Dia da semana Horário 

06/03/2017 Segunda feira 9h00-13h00 e 14h00-18h00 

07/03/2017 Terça feira 9h00-13h00 e 14h00-18h00 
 

 

Regime de Faltas 

Cada formando não poderá faltar por qualquer motivo mais do que 3 horas no total do curso. 

 

Critérios e Metodologias de Avaliação 

A avaliação dos conhecimentos será efetuada com base no desempenho do formando ao longo da formação e numa avaliação prática a 

realizar na última sessão (Módulo VII). A classificação final no Curso será expressa sob a forma Aprovado com Distinção (Classificação entre 

16-20 Valores), Aprovado (Classificação entre 10-15 valores) ou Não Aprovado (Classificação Inferior a 10 Valores). A aprovação no Curso 

implica a obtenção de, no mínimo, 10 valores. 
 

Recursos Pedagógicos 

Todas as aulas terão uma componente prática, pelo que caberá a cada um dos formandos trazer o seu computador portátil. Toda a logística 

restante será assegurada pelos Serviços Administrativos da OERN (ligação à internet, espaço de formação...). 
 

Espaços e Equipamentos 

O Curso realiza-se nas instalações da Ordem dos Engenheiros – Região Norte, Rua Rodrigues Sampaio, nº123 – Porto. Cada formando deverá 

trazer o computador portátil. 
 

Inscrição 

A candidatura ao Curso é formalizada através do pagamento do valor da inscrição. O critério de aceitação será por ordem de inscrição. 

 

Valor de Inscrição 

Membros da Ordem: 95 €  
Não Membros: 150 €  
Estudantes: 75€   
Valor pago no ato da inscrição.   
Em caso de desistência durante o curso o valor não será devolvido. 
 

Número de participantes por Curso 

Mínimo: 10 
Máximo: 15 
 

Corpo Docente do Curso 

Lia Duarte 

Licenciada em Ciências de Engenharia-Perfil Engenharia Geográfica e Mestre em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. É actualmente Assistente Convidada do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento de Território da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto onde lecciona disciplinas da área de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Trabalha 

essencialmente na área de SIG, sobretudo no desenvolvimento de projectos na área do Open Source. Autora de várias comunicações em 

conferências nacionais e internacionais e de artigos científicos publicados em revistas internacionais com processo de revisão. 

Observações 

Data: 20/02/2017 Rub.(FMC):                        Data:____/____/____ Rub(CDRN): ______________________ 

 
* Orçamento em Anex, quando para aprovação. 

 


