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5. ENDEREÇOS

Um endereço é uma identificação da localização fixa de uma propriedade. Um endereço completo é

uma consiste numa hierarquia de componentes tais como nomes geográficos, com um nível crescente

de detalhe, por exemplo: cidade; nome da rua; número da casa ou nome. Também pode incluir um

código postal ou outros atributos postais. O endereço pode incluir um caminho de acesso, mas isso

depende da função do endereço.

Os endereços têm múltiplas finalidades, incluindo as quatro finalidades descritas no catálogo de

Registo de Endereços Holandês:

i. localização (por exemplo, para visitas ou entrega de correio);

ii. identificação (por exemplo, no contexto de um registo de construção);

iii. jurisdição (por exemplo, autoridade responsável pela propriedade identificada pelo endereço);

iv. classificação e ordenação (VROM 2006). Pode haver outros usos identificados na pesquisa de

requisitos do utilizador INSPIRE, por exemplo, para auxilio na resposta a emergências.

Vários tipos de objetos diferentes podem estar relacionados à propriedade. Os habitualmente mais

reconhecidos com endereços são lotes de terrenos e edifícios (incluindo casas ou apartamentos). No

entanto, outros tipos de objetos, como estações de bombeamento de água e edifícios agrícolas,

também são tipos de propriedade. Embora não recebam correspondência, podem precisar de um

endereço para outras funções. Isto é verdade tanto nas áreas rurais como nas urbanas.

Alguns outros tipos de propriedades que podem ter endereços incluem um campo de desporto, um

ponto de apoio social ou um local de atracação turística. Coletivamente, os objetos que podem ter

endereços são chamados de objetos endereçáveis.

A localização de um endereço é geralmente definida de modo que caracterize a localização do objeto

endereçável relacionado.

Embora todos os sistemas de endereços nacionais ou locais partilhem conceitos e propriedades gerais

semelhantes, existem diferenças nos padrões, regras, esquemas e modelos de dados formais e

informais na Europa. Também existem diferenças na extensão do sistema de endereços, por exemplo,

pode ser simplificado em áreas rurais.

Localização de propriedades com base em identificadores de endereço, em regra, o nome

da rua, o número da porta e o código postal.
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