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Numa sociedade em constante e acelerada mutação é fundamental a existência de 

instrumentos de análise, de diagnóstico e de suporte à tomada de decisões que 

permitam actuar de forma devidamente suportada, fazendo face e vencendo os 

desafios do desenvolvimento. Muitos destes desafios e das principais questões que 

se colocam ao nível local, regional, nacional e internacional têm em si uma 

importante componente geográfica. Assim, os Geógrafos e a Geografia podem – e 

devem – dar importantes contribuições para os processos de decisão, qualquer que 

seja a escala de intervenção. As questões do foro geográfico e as técnicas da 

Geografia encontram importantes áreas de aplicação nos processos de decisão, quer 

ao nível privado, quer ao nível público, sobretudo com o ganho de importância da 

globalização, das questões ambientais e das tecnologias de informação. 

Num contexto de afirmação da Sociedade de Informação, o aspecto fundamental 

e estruturante de toda a actividade centra-se no domínio da informação. Assim, os 

sistemas da sociedade, humanos ou organizacionais, são basicamente pensados 

como sistemas de informação e é precisamente neste âmbito que a Informação 

Geográfica pode ter um papel chave. O conceito de Informação Geográfica não se 

limita à informação cartográfica; ele deverá ser entendido num sentido lato que 

engloba todo o tipo de dados directamente materializáveis sobre a representação 

cartográfica e/ou susceptíveis de serem utilizados em processos de análise espacial. 

Ou seja, engloba todo o tipo de informação cartográfica, mais a informação de 

índole quantitativa e qualitativa georreferenciável, o que representa a grande maioria 

do universo da informação existente. Poder-se-á assim dizer que a Sociedade de 

Informação é, na realidade, uma Sociedade de Informação Geográfica. 

Acredita-se que a Geografia pode ganhar uma maior visibilidade no seio do 

conjunto multidisciplinar das ciências chave para a afirmação da Sociedade de 

Informação, sobretudo “uma Geografia” de cunho mais analítico e tecnológico, por 

via do crescente reconhecimento do papel da Informação Geográfica e das 

tecnologias que lhe estão subjacentes ao nível da decisão empresarial e política. Há 

aqui uma janela de oportunidade a explorar através da produção científica teórica e, 

também, através de uma intervenção de cariz prático com exemplos de produção de 

instrumentos úteis ao conhecimento e decisão sobre o território. Assim, abrem-se 

novas possibilidades aos Geógrafos enquanto leitores/interpretadores, por 

excelência, do território e à Sociedade, pois esta poderá recorrer aos primeiros como 

especialistas na consideração de uma das variáveis mais importantes dos diferentes 

domínios de intervenção em termos de Sociedade de Informação – o Espaço 

Geográfico. 

É com base neste enquadramento que surge este número da revista GeoInova no 

qual se procura, com uma abordagem diferente do habitual discurso sobre a 

tecnologia e metodologias de tratamento de informação geográfica, chamar a 
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atenção para a Informação Geográfica e para a mais valia que a sua utilização 

representa no suporte à produção de conhecimento e à decisão. 

A Informação Geográfica é assim abordada como um instrumento útil no 

contexto das organizações e foi nesse sentido que se definiu como título para o 

presente número: “Informação Geográfica: do conhecimento à acção”. Já antes John 

Friedmann na sua obra de 1987, “Planning in the Public Domain. From Knowledge 

to Action”, nos tinha alertado para a importância de estabelecer a ligação entre os 

domínios do conhecimento e o da intervenção prática. Aqui, procura-se igualmente 

demonstrar essa importância, transportando a mesma visão para o domínio da 

informação geográfica. 

Os dois artigos iniciais deste número da revista dão o mote, apresentando 

algumas reflexões sobre a utilização da informação geográfica integrada em 

sistemas de suporte à decisão em matérias e áreas bastante diversas. 

Graham Clarke faz algumas reflexões sobre a utilização de informação 

geográfica como forma de operacionalizar vários modelos de suporte à decisão no 

contexto empresarial. Neste texto verifica-se a importância da utilização de 

informação geográfica e de modelos de apoio à decisão em várias áreas de actuação 

da designada Ciência Regional. 

O texto de Stan Geertman complementa o conjunto de reflexões iniciais, 

debruçando-se sobre as crescentemente complexas actividades de planeamento e 

dando particular ênfase à aplicabilidade dos sistemas de suporte ao planeamento. O 

seu texto é extremamente rico nas reflexões que faz sobre a importância da 

informação geográfica e sobre os sistemas de suporte ao seu processamento, como 

instrumentos decisivos no suporte às actividades de planeamento. Dá uma visão 

global sobre estes sistemas através do recurso a vários casos práticos da sua 

utilização. 

A visibilidade e a importância de uma ciência estão intimamente associadas à sua 

utilidade no contexto da sociedade. Jorge Ferreira mostra de forma objectiva como a 

conjugação das tecnologias de informação geográfica com uma oferta de serviços 

públicos on-line, numa perspectiva de e-Government e permitindo ao cidadão uma 

melhor percepção dos factos e do espaço onde esses se desenrolam, constituem 

verdadeiros instrumentos de transformação qualitativa da relação entre a 

administração pública e o cidadão, contribuindo para melhorar o grau de motivação 

dos próprios serviços e, simultaneamente, para um novo modelo de participação e de 

cidadania activa. 

Seguem-se dois artigos onde o recurso à utilização de sistemas de detecção 

remota evidencia a facilidade e utilidade destas plataformas para, com base no 

conhecimento do território, se agir de forma eficaz. Primeiro, Pedro Casmiro 

debruça-se sobre os métodos de quantificação da estrutura da paisagem, para análise 

da evolução temporal dos padrões espaciais no Concelho de Mértola – Baixo 

Alentejo, construindo uma nova visão sobre a evolução do uso do solo, muito mais 

rica, a uma escala distinta e mais desagregada, permitindo compreender de facto a 

mecânica e a forma estrutural da evolução ao longo do tempo. Depois, Gonzalo 

Gusman apresenta um modelo metodológico original para o estudo da dinâmica 

espacial e temporal das estruturas da paisagem florestal através dos dados dos 

satélites Landsat e SPOT, mostrando a capacidade deste tipo de sistemas para se 
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constituírem como fontes de obtenção de informações qualitativas e de 

conhecimento em tempo real do estado e diversidade dos recursos naturais, 

integrando-as em diferentes sistemas de informação geográfica. 

Alexandre Ruivo dá a conhecer uma perspectiva interessante da utilização da 

informação geográfica no contexto de uma organização. Muitas vezes o discurso 

sobre a utilização de informação geográfica no contexto das autarquias municipais 

centra-se nos processo de planeamento e urbanismo, ocultando outras áreas não 

menos importantes da sua utilização. Este artigo é importante porque apresenta a 

estrutura de um projecto dedicado a uma temática crítica no contexto da gestão 

autárquica: a gestão do património municipal. 

Um dos factores críticos de sucesso para o processo de dinamização da utilização 

da informação geográfica e da sua maior integração nos processos de suporte à 

decisão é o da formação dos recursos humanos. Também neste domínio a inovação 

tem sido uma constante, quer no que se refere à necessária adequação das temáticas 

abordadas, quer no que se refere à utilização de plataformas que melhor se 

coadunam com os requisitos da sociedade de informação. É sobre isso que Marco 

Painho, Pedro Cabral e Miguel Peixoto, autores do último artigo, escrevem, 

relatando a experiência de um projecto inovador no contexto nacional. O Mestrado 

de Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, promovido pelo ISEGI da 

Universidade Nova de Lisboa, destaca-se por uma estrutura curricular reveladora de 

uma abordagem não exclusivamente centrada na tecnologia, como o seu nome 

indica, e pela plataforma de ensino à distância em que se desenvolve. 

 

Nem sempre o resultado final de uma iniciativa desta índole é o que inicialmente 

se perspectiva, pois são vários os condicionalismos que se têm de ultrapassar, alguns 

melhor, outros nem por isso. De qualquer forma, independentemente de cada leitor 

fazer a sua própria interpretação, a leitura conjugada dos artigos deste número da 

GeoInova reforça o suporte das palavras iniciais desta apresentação, pois permite 

perceber a abrangência das áreas de aplicação da informação geográfica e suas 

tecnologias de processamento, bem como o importante papel desempenhado no 

contexto das organizações, dando, simultaneamente um testemunho da qualidade do 

trabalho desenvolvido em Portugal. 

Acredita-se assim ter dado mais uma modesta contribuição para proporcionar à 

Geografia elementos que lhe possibilitem ganhar uma maior visibilidade no seio do 

conjunto multidisciplinar das ciências chave para a afirmação da Sociedade de 

Informação e aqui deixo o meu vivo agradecimento a todos aqueles que 

contribuíram para este número da GeoInova. 

 

 


