
10ª	  Reunião	  do	  CO-‐SNIG	  

10 de novembro de 2015 



1.  Abertura	  

2.  Aprovação	  da	  agenda	  

3.  Aprovação	  da	  ata	  da	  reunião	  anterior	  

4.  Informações	  

5.  Monitorização	  INSPIRE	  2015	  e	  Relatório	  Trianual	  INSPIRE	  
2013-‐2015:	  discussão	  e	  aprovação	  dos	  procedimentos	  

6.  Novos	  Grupos	  de	  Trabalho	  TemáOcos	  e	  Transversal:	  
discussão	  e	  aprovação	  

7.  Visão	  SNIG	  2020	  e	  Plano	  de	  Ação	  SNIG	  2020:	  ponto	  de	  
situação	  e	  discussão	  do	  roadmap	  

8.  iGEO:	  ponto	  de	  	  situação	  

9.  	  Harmonização	  de	  dados:	  discussão	  do	  quesOonário	  

10.  PolíOca	  de	  dados:	  discussão	  do	  quesOonário	  

11.  Outros	  assuntos	  

12.  Conclusões	  

Agenda	  



4.	  Informações	  

Conferência	  GWF	  INSPIRE	  2015	  (15	  a	  29	  de	  maio)	  –	  380	  parOcipações	  gratuitas	  da	  
Administração	  Pública	  
3	  workshops	  (29	  maio):	  IDEs	  em	  português	  à	  volta	  do	  Mundo,	  SNIG	  2020,	  serviços	  de	  dados	  
geográficos	  INSPIRE	  
Entrega	  de	  prémio	  Concurso	  Mentes	  criaOvas	  iGEO	  
	  
SNIG	  on	  the	  road	  –	  DGT	  em	  arOculação	  com	  as	  CCDRs	  –	  o	  SNIG	  e	  a	  DireOva	  INSPIRE	  –	  sessões	  
de	  formação	  de	  um	  dia	  	  
	  
SNIG	  on	  the	  road	  –	  chegar	  às	  regiões	  autónomas	  	  
	  
RNDG	  
	  
IdenOficador	  único	  
	  
	  



7.	  Visão	  SNIG	  2020	  e	  Plano	  de	  Ação	  SNIG	  2020:	  ponto	  de	  situação	  e	  
discussão	  do	  roadmap	  

A	  DGT	  está	  a	  acabar	  o	  relatório	  DiagósJco	  2015	  
	  
A	  DGT	  vai	  organizar	  uma	  sessão	  	  coleOva	  com	  convidados	  para	  a	  definição	  da	  Visão	  SNIG	  2020	  
	  
Uma	  primeira	  versão	  da	  Visão	  SNIG	  2020	  será	  colocada	  na	  página	  do	  SNIG	  para	  consulta	  
pública	  
	  
Depois	  de	  encerrada	  o	  processo	  de	  consulta,	  a	  Visão	  SNIG	  2020	  é	  finalizada	  (por	  uma	  equipa	  
definida	  na	  sessão	  de	  blue	  sky	  thinking)	  
	  
Redação	  do	  Plano	  de	  Ação	  SNIG	  2020:	  uma	  IDE	  parJcipada	  
	  
	  


