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Designação 

DESENVOLVIMENTO DE PLUGINS: PYTHON 

 

Enquadramento 

Atualmente os projetos Open Source têm evoluído de uma forma bastante positiva, tendo em conta o contributo dos utilizadores. O QGIS é 

um software SIG Open Source com licenciamento GNU/GPL que apresenta a vantagem de poder ser instalado em Linux, Unix, Mac OSX e 

Windows, contrariamente aos software com base em licenças de utilização. O software é desenvolvido na linguagem de programação C++, e é 

complementado com extensões, denominadas plugins, desenvolvidas em Python. Esta linguagem de programação permite o 

desenvolvimento de forma rápida e eficaz de novas funcionalidades e ferramentas que possam constituir o suporte de novas tarefas. O 

desenvolvimento destes plugins pode ser útil na prática profissional, sendo também um contributo para a comunidade do software livre em 

SIG.  
 

Entidade 

Ordem dos Engenheiros da Região Norte – Colégio Engenharia Geográfica 

Objetivos Gerais 

No fim do curso os formandos deverão estar ambientados coma linguagem de programação Python orientada ao software open source QGIS. 

Os formandos aprenderão a implementar e criar plugins de forma a contribuir para a comunidade que se apoia no Open Source, assim como 

manipular informação através da consola do Python. 
 

Objetivos Específicos 

Este curso aborda a linguagem Python e a forma como se relaciona com o software QGIS de forma a complemená-lo com plugins, tornando-se 

uma boa opção para todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimento na área da criação de ferramentas/plugins em software 

Open Source, especificamente o QGIS. 
 

Público-Alvo 

A formação é destinada a todos aqueles que não possuem qualquer experiência ou que tenham reduzida experiência com a linguagem Python 

(embora possuam algum conhecimento de programação), 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 (2h) – Linguagem Python 

 Introdução à linguagem de programação Python 

 Operadores básicos; variáveis; manipulação de listas; strings; funções; módulos e classes 

 Instalação do software  Python 2.7.9. 

Módulo II (2h) – Módulos GDAL/OGR 

 Exploração dos módulos para SIG: GDAL/OGR, Numpy, matplotlib, Scipy 

 Leitura e escrita de ficheiros vetoriais utilizando OGR 

 Leitura e manipulação de ficheiros raster utilizando GDAL 

Módulo III (4h) – Biblioteca PyQt4 

 Introdução à biblioteca PyQt4 

Módulo IV (2h) – QGIS API 

 Introdução à API do QGIS 

 qgis.gui library 

 qgis.core library 

 Sistemas de coordenadas 

Módulo V (2h) – Plugins 

 Introdução à estrutura oficial para criação de um plugin em QGIS 

 Criação de um plugin com interface gráfica própria 

Módulo VI (2h) – Processing algorithms 

 Importar Processing algorithms 
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 Exploração e combinação de algoritmos: script e consola Python 

Módulo VII (2h)   

 Avaliação 
 

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 

20/11/2017 Segunda feira 9h00-13h00 e 14h00-18h00 

21/11/2017 Terça feira 9h00-13h00 e 14h00-18h00 
 

 

Regime de Faltas 

Cada aluno 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: 25 
 

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:19/10/2015 Rub.(FMC): ______________________                       Data:____/____/____ Rub(CDRN): ______________________ 
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* Orçamento em Anex, quando para aprovação. 

 


