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O “novo” paradigma da informação geográfica 



Abordagem clássica Tendência 

Cartografia 1: 50 000, 1:10 000...., 

cartografia temática 

Customização de mapas  - 

cada utilizador cria os seus 

próprios mapas combinando a 

informação geográfica de que 

precisa 

Informação geográfica: mudança de paradigma 



Abordagem clássica 

O utilizador tem os mapas no 

seu próprio computador 

A informação geográfica existe apenas num 

sitio (entidades que a produzem)  e a sua 

utilização é feita através da internet. 

Catálogos de metadados com links de 

acesso aos dados – serviços WMS e WFS 

DGT 

APA 

IH 
IPMA 

... 

Tendência 

Informação geográfica: mudança de paradigma 



De nada serve produzir informação geográfica 

se ela não não for utilizada 

 

 

Temos que democratizar a informação geográfica 



Tão importante como produzir IG, é garantir que a IG é pesquisável e acessível 

em formatos  e de maneiras que possam ser utilizados por todos. 
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política de dados administração pública 

sector privado 

ONGs 

cidadão 

Infraestruturas de Informação Geográfica 

(IIG) 

internet 



Tão importante como produzir IG, é garantir que a IG é pesquisável e acessível 

em formatos  e de maneiras que possam ser utilizados por todos. 

metadados 

interoperável 

política de dados administração pública 

sector privado 

ONGs 

cidadão 

Infraestruturas de Informação Geográfica 

internet 

As IIGs 

são o caminho para 

democratizar a IG 



SNIG 

INSPIRE 

IDEE 

SNIAmb 

SNIMar 

SNIT 

IDEiA 

IDEAlg 
IDE OTALEX 

IDEAgueda 



Tão importante como produzir IG, é garantir que a IG é pesquisável e acessível 

em formatos  e de maneiras que possam ser utilizados por todos. 
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Uma política 

que não limite a 

sua utilização  





Cria o SNIG DL 53/1990 

DL 180/2009 

DL 84/2015 Atualiza a constituição do Conselho de Orientação do SNIG 

Instrumentos legais 

Diretiva INSPIRE 

• Revisão do quadro legal do SNIG 

• Cria a IIG Europeia 

• Obriga os Estados Membros a disponibilizarem a IG de 

acordo com regras e comuns (disposições de execução) 

para metadados, modelos de dados e  partilha de dados 

• A implementação da diretiva é faseada 

• Transpõe para o direito nacional a Diretiva INSPIRE 

• Fixa normas gerais para a constituição de IIGs em Portugal 



DL 180/2009 • Revisão do quadro legal do SNIG 

Instrumentos legais 

• Transpõe para o direito nacional a Diretiva INSPIRE 

• Fixa normas gerais para a constituição de IIGs em Portugal 

A quem se aplica o DL 180/2009 ? 
• A todas as autoridades públicas Portuguesas com 

responsabilidades na produção e disponibiização de IG 

O DL 180/2009 aplica-se a que IG ? 
• IG relacionadas com os temas dos 3 anexos da Diretiva 

INSPIRE  



Instrumentos legais 

Anexo III 
1. Unidades estatísticas 
2. Edifícios 
3. Solo 
4. Uso do Solo 
5. Saúde humana e segurança 
6. Serviços de utilidade pública e do Estado 
7. Instalações de monitorização do ambiente 
8. Instalações industriais e de produção 
9. Instalações agrícolas e aquícolas 
10. Distribuição da população 
11. Zonas de gestão/restrição/regulamentação 
12. Zonas de risco natural 
13. Condições atmosféricas 
14. Características geometeorológicas 
15. Características oceanográficas 
16. Regiões marinhas 
17. Regiões biogeográficas 
18. Habitats e biótopos 
19. Distribuição das espécies 
20. Recursos energéticos 
21. Recursos minerais 

Anexo I  
1. Sistemas de referência 
2. Sistemas de quadrículas geográficas 
3. Toponímia 
4. Unidades administrativas 
5. Endereços 
6. Parcelas cadastrais 
7. Redes de transporte 
8. Hidrografia 
9. Sítios protegidos 
 
Anexo II 
1. Altitude 
2. Ocupação do solo 
3. Ortoimagens 
4. Geologia 
 

Temas da Diretiva INSPIRE (34) 



Implementar a Diretiva INSPIRE em PT 

Desenvolver o SNIG e outras IIGs 
De acordo com o ditado pela Diretiva INSPIRE  



• Todos os Estados Membros são obrigados a disponibilizar IG para a IIG europeia 

(INSPIRE) 

Obrigatoriedades de disponibilização de IG no âmbito da Diretiva 

INSPIRE 

• A IG deve ser disponibilizada de acordo com princípios e regras comuns para 

metadados, interoperabilidade de dados e serviços, serviços de IG e princípios de 

acesso e partilha de dados.  

 

 

• A implementação da diretiva é faseada: 

• Metadados (2010) 

• Serviços (2011 e 2012) 

• Modelo de dados (2017 e 2020) 

 



Obrigatoriedades de disponibilização de IG no âmbito da Diretiva 

INSPIRE 

• Os EMs são obrigados a monitorizar e a reportar anualmente a implementação da 

Diretiva 

 

• No primeiro ano de monitorização (2009) PT decidiu que só iria reportar a IG produzida 

por entidades da AP Central e das regiões autónomas 

mas.... 
 

• O DL 180/2009 obriga a que toda a IG produzida pelos vários níveis da Administração 

Pública (nacional, regional e local) siga as regras e os princípios definidos pela diretiva 

para os metadados, serviços, modelos de dados e política de dados. 



2
0

1
5

 

6 
25 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 2

0
1

5
 

1
9

9
0

 

2
0

0
9

 

2
0

1
4

 

2
0

0
7

 

Plano 
de Ação 

Visão 



Diagnóstico 2015 

Monitorização INSPIRE 
6 anos de indicadores 

Consulta pública 
505 respostas 

Análises SWOT 
18 entidades públicas 



World café, i.e. blue sky thinking 
estruturado 

50 representantes da AP, academia, 
investigação e sector privado 

O processo 



O processo 



SNIG2020 
(preliminar) 

SNIG2020 
(final) 

Os 12 moderadores construíram uma visão par a IIG nacional com 
base nas discussões na sua mesa no world café 

Consulta pública on line para  levantamento de mais sugestões 
para enriquecer a visão 

O CO-SNIG aprovou a visão 

Princípios orientadores para o Plano de Ação Aprovados pelo CO-SNIG 
 

O processo 

World café - blue sky thinking 
estruturado 

50 representantes da AP, academia, 
investigação e sector privado 



Uma visão do SNIG para 2020 
 
Construída por processos colaborativos e participados 

Informação Geográfica de todos para todos 



Principais pilares do SNIG2020: 
• Dados abertos 
• Dados interoperáveis 
• Pesquisa de dados: simples, intuitiva e eficiente 
• Capacitação da comunidade de informação geográfica 
• Uma IIG sustentada em software livre e de código aberto reutilizável noutras 

infraestruturas. 
• Articulação com o governo eletrónico 

Uma IIG articulada com IIGs locais, regionais, internacionais e temáticas 





SNIG versus iGEO 

Consulta pública 



Iniciativa iGEO 

Em maio de 2014 o MAOTE lança o iGEO (www.igeo.pt) que pretende 
divulgar um conjunto de serviços de dados geográficos gratuitos 
(portal de dados abertos) 

http://www.igeo.pt/


Novo portal do SNIG 
SNIG, INSPIRE e iGEO estão agora disponíveis no mesmo ponto de acesso 



Coordenação, implementação e colaboração:  redinamizar  

CO-SNIG Coordenação  estratégia do SNIG 

DGT • Coordenação operacional do SNIG 

• Coordenação do CO-SNIG 

• Ponto Focal Nacional para a Diretiva INSPIRE 

Rede de Pontos Focais INSPIRE Core  29  

Rede de Gestores de Metadados  215 

Grupos de Trabalho INSPIRE (GTI) 

Rede de Pontos Focais INSPIRE  116 

Rede SNIG  254 

16 



GTI Grupos de Trabalho INSPIRE 

GTI Temáticos 

GTI Monitorização e Reporte 

GTI Transversal 

• 9 grupos alinhados com os thematic clusters da Comissão Europeia 

• estruturas de colaboração e partilha interinstitucional 

• Grupo de vertente tecnológica 

• apoiar de forma articulada as autoridades  (metadados, serviços, 

harmonização) 

• Colaboração na monitorização e reporte para a Comissão Europeia 

GTI Coordenação  

Coordenação, implementação e colaboração:  redinamizar  



Ponto de situação da implementação da Diretiva INSPIRE em PT 

2015 

Número de Conjuntos de Dados Geográficos (CDG) 

% de CDGs com serviços de visualização (WMS) 

% de CDGs com serviços de descarregamento (e.g. WFS) 

% de CDGs com metadados 

% de CDGs com modelo de dados INSPIRE 

1771 

196* 

110 

1770 

60 

11 

6 

100 

3 

# % 

Comparação com outros Estados Membros 

Portugal é o 4ª país com menos CDGs a serem disponibilizados em serviços de visualização e 

descarregamento 

2010 

2011 

2012 

2017

2020 

Metas 



A Comissão Europeia visita Portugal em Fevereiro de 2016 e exige a entrega de um Plano de 

Ação para resolver lacunas na implementação e no cumprimento da Diretiva INSPIRE em 

Portugal (PA-INSPIRE.PT) 

 

Ponto de situação da implementação da Diretiva INSPIRE em PT 

PT entrega o Plano de Ação em maio 2016 

Atividades institucionais Atividades horizontais 



A Comissão Europeia visita Portugal em Fevereiro de 2016 e exige a entrega de um Plano de 

Ação para resolver lacunas na implementação e no cumprimento da Diretiva INSPIRE em 

Portugal (PA-INSPIRE.PT) 

 

Ponto de situação da implementação da Diretiva INSPIRE em PT 

PT entrega o Plano de Ação em maio 2016 

• Criação de serviços – cumprir a meta dos 100% 

• Harmonização dos dados 

• Definição de política de dados para todos os CDGs 

As diferentes entidades tem 

capacidades técnicas e 

tecnológicas muito diferentes 

Atividades institucionais 
Atividades institucionais 



Cria o SNIG DL 53/1990 

DL 180/2009 

DL 84/2015 Atualiza a constituição do Conselho de Orientação do SNIG 

(CO-SNIG) 

• Amplia o CO-SNIG, tornando-o mais plural 

• Reforça a necessária articulação entre IIGs 

DL ?/2016 

Instrumentos legais 

Diretiva INSPIRE 

• Revisão do quadro legal do SNIG 

• Cria a IIG Europeia 



Atividades de capacitação organizadas pela DGT 

 

Ações de formação – 8 workshops 

Abril a julho 2016 

569 participantes 

 

2 sessões dedicadas a questões técnicas 

Sessão 7 – interoperabilidade e novos modelos de dados 

Sessão 8 – Soluções tecnológicas para IIG 



Obrigatoriedades de disponibilização de IG no âmbito da Diretiva 

INSPIRE 

• Os EMs são obrigados a monitorizar e a reportar anualmente a implementação da 

Diretiva 

 

• No primeiro ano de monitorização (2010) PT decidiu que só iria reportar a IG produzida 

por entidades da AP Central e das regiões autónomas 

mas.... 
 

• O DL 180/2009 obriga a que toda a IG produzida pelos vários níveis da Administração 

Pública (nacional, regional e local) siga as regras e os princípios definidos pela diretiva 

para os metadados, serviços e política de dados. 

Começar a envolver mais a AP local 



Começar a envolver mais a AP local 

5 eventos organizados 

em conjunto com as 5 CCDRs  

 

 2015 

92 + 39 + 100 + 134 +  47   412 participantes 

2 sessões dedicadas à AP regional e local 

Sessão 5 – exemplos de IIG regionais e locais 

Sessão 6 - debate 



Ponto de situação da implementação da Diretiva INSPIRE em PT 

2015 

Número de Conjuntos de Dados Geográficos (CDG) 

% de CDGs com serviços de visualização (WMS) 

% de CDGs com serviços de descarregamento (e.g. WFS) 

% de CDGs com metadados 

% de CDGs com modelo de dados INSPIRE 

1771 

196* 

110 

1770 

60 

11 

6 

100 

3 

# % 

Comparação com outros Estados Membros 

Portugal é o 4ª país com menos CDGs a serem disponibilizados em serviços de visualização e 

descarregamento 

2010 

2011 

2012 

2017

2020 

Metas 



Consulta pública 

Quais são os maiores desafios na implementação da Diretiva 
INSPIRE? 



Quais são as alterações necessárias nas entidades para que 
se cumpra a diretiva? 



março 2015 

505 participantes 

Barreiras no acesso à informação geográfica 

Falta de ações de formação 

Deficiente interoperabilidade de IG 

Fraca cooperação e partilha de IG entre entidades da AP 

Falta de instrumentos legais que promovam politicas de dados abertos 

89 % 

78 % 

72 % 

71 % 



Estamos a fazer história.....mudança de paradigma no acesso à IG 

• da cartografia tradicional para informação geográfica (IG) digital (‘90) 

• do digital caótico para o digital interoperável (início XXI) 

 

Todos reconhecemos que não basta produzir IG, temos que promover a a sua democratização 

 

O DL 180/2009 (INSPIRE) dita as regras e os princípios para a democratização da IG 

(metadados, serviços de internet, dados interoperáveis, política de dados) 

 

A implementação do DL 180/2009 exige recursos humanos e tecnológicos 

 

Os técnicos da AP estão fortemente motivados para a importância de produzir metadados, 

serviços, modelo de dados INSPIRE 

 

 

 

Temos que reforçar a capacitação dos técnicos e das instituições da AP na área das 

infraestruturas de informação geográfica 

 

 



Uma visão para democratizar o acesso à 

informação geográfica 



O futuro não é aquilo em que acreditamos, é 
o trabalho que fazemos para que as coisas 
aconteçam 

Tim Berners-Lee 


