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SEIS
Shared Environmental Information System
Sistema de Informação Ambiental Partilhada
Comunicação da Comissão COM(2008)46 de 01.02.2008

"abordagem para [...] modernização e simplificação 
da recolha, intercâmbio e utilização dos dados e informações [...] 
para a elaboração e implementação da política ambiental,

[...] os actuais sistemas de comunicação de informações, 
em grande parte centralizados, 
serão progressivamente substituídos por sistemas 
baseados no acesso, na partilha e na interoperabilidade [...] 

O que é ?
(por enquanto)



SEIS
Shared Environmental Information System

Comunicação da Comissão COM(2008)46 de 01.02.2008

"modernizar a forma como são disponibilizadas as informações 

exigidas em vários diplomas legislativos em matéria de ambiente, 

através de um instrumento legislativo a propor em 2008, 

o qual assumirá provavelmente a forma de uma revisão da actual 

Directiva "Normalização e Racionalização dos Relatórios" 

(Directiva 91/692/CE)."

Como ?
(do ponto de
vista da CE)



SEIS
Shared Environmental Information System

Comunicação da Comissão COM(2008)46 de 01.02.2008

A informação deve ser:
gerida tão próximo da fonte quanto possível;
recolhida uma vez e partilhada / reutilizada muitas vezes.

A informação deve estar prontamente ao dispor
das autoridades públicas para que cumpram as suas 
obrigações legais de comunicação de informações;
e dos utilizadores finais 
(sobretudo autoridades públicas do nível local até ao europeu) 
para monitorização, implementação e elaboração
de políticas ambientais.

Princípios:

+100
directivas,

regulamentos...

70%
no âmbito de
Convenções 

Internacionais



SEIS
Shared Environmental Information System

Comunicação da Comissão COM(2008)46 de 01.02.2008

A informação deve estar 
acessível aos utilizadores finais 
(tanto autoridades públicas como cidadãos) 
para efectuar comparações à escala geográfica adequada
(e.g. países, cidades, bacias hidrográficas) 
inteiramente ao dispor do grande público, após se ter em devida 
consideração o nível adequado de agregação dos dados e sob 
reserva de condicionalismos de confidencialidade adequados.

A partilha e tratamento da informação deve ser apoiada por 
ferramentas informáticas comuns abertas e gratuitas.

Princípios:

Reportnet tools
(EIONET)



SEIS
Shared Environmental Information System
"Within the Commission, priority will be given
to the implementation of the INSPIRE directive 
and the continued development of the GMES initiative [...]
The success of both of these activities will be carefully monitored in order to 
assess whether complementary initiatives need to be launched. 
This is to ensure that SEIS, INSPIRE and GMES will be mutually supportive.

A SEIS Task Force has been established to assist the Commission [...] 
and will bring together all relevant stakeholders 
(Commission services, MSs, EEA, Regions, NGOs, International Organisations, 
businesses) [...] first meeting on Monday 29 September 2008 in Brussels. 

The European Environment Agency (EEA) has a crucial role [...] in implementing SEIS. 
As its mandate is to provide timely and reliable environmental information, it is essential 
that EEA continues make SEIS the centre of its strategy. 
The EEA's Reportnet tool needs to be taken up fully by all EEA member countries and 
will need to be progressively adapted with the new European environmental information 
system. 

Na prática:



Albânia
Bosnia Herzegovina
Croácia
FYR Macedonia
Montenegro
Sérvia

27 EU
+
Islândia
Liechtenstein
Noruega
Suiça
Turquia

EEA
European Environmental Agency



SEIS
Shared Environmental Information System

Steenmans 2007 (EEA)

Na visão da EEA:



SEIS
Shared Environmental Information System

Steenmans 2007 (EEA)

Na visão da EEA:



SEIS
Shared Environmental Information System

EC: European Commission
Eurostat: European Commission statistical office 
EEA: European Environmental Agency 
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 
UNEP: United Nations Environment Programme 
UNECE: United Nations Economic Commission for Europe 

Fluxos de 
Informação
actualmente:



SEIS
Shared Environmental Information System

EC: European Commission
Eurostat: European Commission statistical office 
EEA: European Environmental Agency 
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 
UNEP: United Nations Environment Programme 
UNECE: United Nations Economic Commission for Europe 

Fluxos de 
informação
no SEIS:



EIONET
European Environment Information and Observation Network

http://www.eionet.europa.eu/

O que existe
actualmente
"parecido"
ao SEIS:



EIONET
European Environment Information and Observation Network

http://www.eionet.europa.eu/

Dados
enviados
por 
Portugal:



EIONET
European Environment Information and Observation Network

http://www.eionet.europa.eu/

"… aims to provide timely and quality-assured data, information and expertise for 
assessing the state of the environment in Europe and the pressures acting upon it. 
This enables policy makers to decide on appropriate measures for protecting the 
environment at national and European level and to monitor the effectiveness of 
policies and measures implemented. 

...muito 
centrada na 
produção de
indicadores
de âmbito
europeu...



EIONET
European Environmental Agency + 5 EuropeanTopic Centres

http://www.eionet.europa.eu/

EEA

...estrutura 
do lado da
EEA...



ETC/W
European Topic Centre on Water

12 
instituições
agregadas
em consórcio

fornecem 
consultoria
especializada
à EEA



EIONET
37 National Focal Points + National Reference Centres

http://www.eionet.europa.eu/

NFP

...estrutura 
do lado dos
Estados-
Membros ...



SEIS
Shared Environmental Information System

Steenmans 2007 (EEA)

Na visão 
da EEA: EEA

European Environmental Agency
JRC

Joint Research Centre

EUROSTAT DG Environment

Operational Data 
Centres



SEIS
Shared Environmental Information System

Steenmans 2007 (EEA)

Operational
Data 

Centres



SEIS
Shared Environmental Information System

EEA
European Environmental Agency

JRC
Joint Research Centre

EUROSTAT DG Environment

WISE
Water Information
System for Europe

...semelhante 
ao modelo
já adoptado 
no WISE...



SEIS
Shared Environmental Information System

Comunicação da Comissão COM(2008)46 de 01.02.2008

Sistema Europeu de Informação sobre a Água

Foi inicialmente concebido para reporting 
no contexto da Directiva-Quadro da Água.

Está em alargamento até 2010, para incluir informação de 
várias Directivas relacionadas com recursos hídricos, 
bem como dados estatísticos relevantes no domínio da água.

WISE



SEIS
Shared Environmental Information System

EEA
European Environmental Agency
"is the water data centre and host the public 

WISE web page which has as a central 
feature the section on themes and data"

JRC
Joint Research Centre

"is responsible for the data synchronisation 
and has developed a number of useful tools, 

including the CCM2 database"

EUROSTAT
"is collecting water statistics and provides 
significant input in the development of the 

GIS part of WISE and in particular ensuring 
the link to INSPIRE"

DG Environment
"is leading the policy and strategic part of 

WISE and interfaces with the Member 
States, [in the] definition of official reporting 
needs in the context of EU water legislation"

WISE

http://water.europa.eu

...main
roles ...



SEIS
Shared Environmental Information System



Este é um exemplo de um mapa simplificado para fins de divulgação ao público 
(concentração média de nitratos em 2005). 
O separador “Map explanation” tem alguns metadados.
Não há dados para Portugal, mas fazendo zoom na bacia do Tejo, 
surgem as estações EIONET em Espanha.



Para 2 postos junto a Toledo, temos acesso às séries temporais de dados EIONET.



Ou a outros dados servidos a partir do JRC  



... tais como a cartografia CORINE Land Cover de 2000.



Acesso à rede hidrográfica (gerada a partir do DTM):
É um único dataset e não a compatilização de dados nacionais.





Percentagem de terra arável por sub-bacia –
relacionada com os coeficientes de exportação de azoto –
na maior parte das bacias a proporção de terra arável é inferior a 1%. 



Zoom na área assinalada no slide anterior.
Só há terra arável nas subbacias a vermelho.



Cruzando com a carta CORINE Land Cover 2000, verica-se que o indicador 
“percentagem de terras aráveis por bacia” estará incorrecto ou desactualizado. 
O que levanta a questão da informação resultante de análise espacial 
e do tipo de serviços que eventualmente poderão ser desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa Kopernikus (ex-GMES).



SEIS
Shared Environmental Information System

Conteúdos

Acesso

Fluxos e
modelos de organização

3 vectores:



SEIS
Shared Environmental Information System

Directiva (91/692/CE) sobre a normalização e racionalização de 
relatórios respeitantes a directivas na área do ambiente

A rever

Conteúdos

Fluxos e
modelos de organização



SEIS
Shared Environmental Information System

Steenmans 2007 (EEA)

Conteúdos

Acesso

Directiva INSPIRE (2007/2/CE)

Directiva Aarhus (2003/4/CE) sobre
acesso público a informação ambiental

Fluxos e
modelos de organização

Directiva PSI (2003/98/CE) sobre a 
reutilização de informação
do sector público



SEIS
Shared Environmental Information System

Duformont 2008 (Eurostat)

Directiva INSPIRE (2007/2/CE)

Directiva Aarhus (2003/4/CE)

Directiva PSI (2003/98/CE)

acesso público informação ambiental

- Alvo: Cidadãos
- Direito a saber 

em matérias de ambiente 
(saúde humana e segurança)

re-utilização outros informação do sector público

- Alvo: Sector privado
- Crescimento 

e desenvolvimento económico.
- Re-utilização <> acesso

uso partilhado autoridades públicas dados e serviços espaciais

- Alvo: Autoridades públicas
- Eficácia e eficiência no

desempenho de obrigações.

PIRA 2000
MEPSIR 2006



SEIS
Shared Environmental Information System

Steenmans 2007 (EEA)

Conteúdos

Acesso

Fluxos e
modelos de organização

6º programa de acção 
em matéria de ambiente
(2002-2012)

poluição atmosférica,
meio marinho, 
uso sustentável,
resíduos,
pesticidas,
protecção do solo
ambiente urbano

Kopernikus (ex-GMES)

EIONET e EEA



ESA
European Space Agency

EC
Comissão Europeia

Estados Membros da

ESA



ex-GMES (Global Monitoring for Environment and Security)
... Mudou de nome em Lille a 16 Setembro 2008.

Contributo europeu para o 
Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) 

... 2005 – 2015

Baseado em:
Informação obtida por sensores em satélites
Informação in-situ (e.g. redes de monitorização).

Pretende:
Disponibilizar serviços : 
os dados são "cozinhados" e servidos ao utilizador final.

O que é ?
(por enquanto)



LMCS - Land Monitoring Core Service
Uso do solo / Ocupação do solo
ERCS - Emergency Response Core Service
Protecção civil, cheias, incêndios, catástrofes naturais.
MCS - Marine Core Service

Atmospheric service:  
Atmospheric composition and dynamics monitoring
Security service:
Information services for Security related activities

Fast track
services:

"GMES: from concept to reality" COM (2005)

Pilot
services:



Mapping, including topography or road maps but also land-use and 
harvest, forestry monitoring, mineral and water resources that do contribute to 
short and long-term management of territories and natural resources. This 
service generally requires exhaustive coverage of the Earth surface, archiving 
and periodic updating of data.

Support for emergency management in case of natural 
hazards and particularly civil protection institutions responsible for the security 
of people and property. This service concentrates on the provision of the latest 
possible data before intervening.

Forecasting is applied for marine zones, air quality or crop yields. 

This service systematically provides data on extended areas permitting the 
prediction of short, medium or long-term events, including their modelling and 
evolution.

☺



































Voltando ao ínicio...

SEIS
Shared Environmental 

Information System

Kopernikus
Global Monitoring for 

Environment and Security
Inspire



SEIS
Shared Environmental Information System

Comunicação da Comissão COM(2008)46 de 01.02.2008

Relação
com a
INSPIRE:

↑ A Directiva INSPIRE baseia-se em princípios semelhantes ao SEIS.

↑ A boa aplicação desta directiva contribuirá substancialmente 
para superar as actuais insuficiências [na]
utilização e usabilidade dos dados geográficos 
conservados pelas autoridades públicas.

↓ A Directiva INSPIRE não contemplará directamente 
os dados de natureza não geográfica ou não numérica,

↓ não garantirá [...] consolidação organizacional nos Estados-Membros

↓ e não resultará directamente numa 
melhoria da qualidade e comparabilidade dos dados.



SEIS
Shared Environmental Information System

Relação
com o
GMES:

↑ A iniciativa Global Monitoring for Environment and Security
[actual Kopernikus] 
visa providenciar serviços operacionais de informação 
baseada em dados de satélite e observações in-situ
(água, ar, solo).

↓ "But at present there is no integrated platform
that can link all these initiatives 
into a shared and common system. 
SEIS aims to fill this gap. 
With the help of Member States this new system will modernise 
the production, exchange and use of environmental data and information
based on the latest information technology.



Conteúdos + ++ +++
Infra-estrutura +++

+
+++
++

++ +
Serviços +++ ++
Obrigatoriedade
para o sector público + ++ ?

Mercado +++ + ?

inspireinspire SEISSEIS

Prioridades nas 3 iniciativas ?




