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O que é o Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA)?



O SIPA é um conjunto de recursos de informação e documentação especializados e inter-

relacionados sobre património arquitetónico, urbanístico e paisagístico.

Este sistema encontra-se subdividido em diversas componentes:

• Arquivo de Arquitetura e Urbanismo;

• Inventários de Paisagem, Conjunto Urbano, Espaço Ve rde e Edifício e Estrutura;

• Carta de Risco do Património;

• Tesauro;

• Biblioteca .



O SIPA integra cerca de 40 000 registos com informação textual e iconográfica sobre

edifícios, conjuntos, espaços verdes, sítios e paisagens de todo o território nacional, bem

como de outros espaços lusófonos.

Relativamente à informação geográfica do SIPA, foram identificados 3 Conjuntos de

Dados Geográficos (26 704 registos georreferenciados):

• Património Protegido em Portugal (4201 registos);

• Património Não Protegido em Portugal (20455 registos);

• Património no Estrangeiro (2048 registos).



Website Monumentos – Catálogos de Informação Geográfica













ArcGIS online (conteúdos SIPA)



















Portal SNIG: Catálogo de informação geográfica do SIPA e metainformação







Portal iGeo: Serviços SIPA - WMS/WFS e metainformação









METADADOS XML















Adicionar serviços WMS e WFS do SIPA (software ArcGIS)





















































Exemplos: adicionar WMS e WFS (outros softwares)





Apps iGeo











App iGeo património



Home



Selecionar fonte de dados



Pesquisa por limite administrativo



Selecionar categoria e formato de visualização dos dados



Visualização dos dados em lista



Visualização dos dados em mapa



Visualização da legenda do mapa



Visualização do registo selecionado (informação alfanumérica, foto, desenho, 
Metadados e link a ficha no site monumentos.pt)



Visualização do registo selecionado (informação alfanumérica, foto, desenho, 
Metadados e link a ficha no site monumentos.pt)
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