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1 Introdução
Este documento visa a melhoria das pesquisas de informação geográfica e dá resposta a duas solicitações
explícitas da Comissão Europeia a Portugal: os metadados dos conjuntos e serviços de dados geográficos
devem incluir uma descrição adequada da política de dados e o processo de harvesting do catálogo do SNIG
pelo geoportal INSPIRE deve ser automático.
O documento identifica também um conjunto de palavras-chave predefinido a incluir no bloco das palavraschave (gmd:keywords) e textos predefinidos a incluir no campo de texto livre “Outras Restrições”
(gmd:otherConstraints).

2 Palavras-chave
Palavras-chave que condicionam a monitorização anual realizada por Portugal para a CE e o
funcionamento do portal iGEO
Domínio

Palavra-chave
INSPIRECORE

Âmbito
CSDG de âmbito INSPIRE. Base para o
filtro para o Geoportal INSPIRE e
monitorização

automática

baseada

nos metadados.
Nota: Os CSDG cujos metadados que
não tiverem esta palavra-chave não
serão considerados na monitorização

Interoperabilidade entre

de 2017, relativa a 2016.

infraestruturas de
informação geográfica.

iGEO

SDG para o Portal iGEO. Articulação
entre o Portal iGEO e o catálogo do
SNIG.

DGT

Sigla da entidade

APA
…
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Outras palavras-chave que contribuem para uma pesquisa mais eficiente dos metadados de
informação geográfica
Domínio

Palavra-chave
Diretiva_60_CE_2007,

CDG prioritários

Âmbito
CDG identificados como prioritários,

Diretiva_50_CE_2008, ... relacionados

com

Diretivas

Europeias.
DL_180_2009_Art20_1

Limitações ao acesso público, caso
tal

acesso

possa

prejudicar

as

relações internacionais, a segurança
pública ou a defesa nacional.
DL_180_2009_Art20_2a, Limitações ao acesso público.
Política de dados

DL_180_2009_Art20_2b,

definida no Decreto-Lei

DL_180_2009_Art20_2c,

nº 180/2009, de 7 de

DL_180_2009_Art20_2d,

agosto

DL_180_2009_Art20_2e,
DL_180_2009_Art20_2f,
DL_180_2009_Art20_2g,
DL_180_2009_Art20_2h
DL_180_2009_Art18_2

Condições

de

acesso

a

serviços:

cobrança de taxas.
1

Relativamente às condições de acesso e utilização dos conjuntos e serviços de dados geográficos,
foram predefinidos os textos: “Sem restrições” e “Condições desconhecidas”, a colocar no campo de
texto livre “Limitações ao uso” (gmd:useLimitation).
O texto “Sem restrições” deverá ser utilizado quando não existirem condições para o acesso aos
conjuntos e serviços de dados geográficos, e o texto “Condições desconhecidas” deverá ser utilizado
quando as respetivas condições de acesso forem desconhecidas.

1

Decreto-Lei nº 180/2009, de 7 de agosto, na redação actual.
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Página 5 de 7

Metadados para pesquisa e interoperabilidade entre infraestruturas de
informação geográfica

Palavras-chave a utilizar nos metadados para melhoria das pesquisas de informação geográfica

No que se refere às limitações ao acesso público, estas devem ser especificadas de acordo com o estipulado nas
alíneas a) a h) do n.º 2 do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de agosto.
A identificação das referidas alíneas deve ser colocada no campo de texto livre “Outras restrições”, sendo
selecionado o código “Outras restrições” no campo “Restrições de acesso”.
No caso de não existirem limitações ao acesso público, aplica-se o texto predefinido “Sem limitações ao
acesso público”.

As alíneas a)...h) do n.º2 do artigo 20.º definidas no Decreto-Lei nº 180/2009, de 7 de agosto, têm a seguinte
redação :
“Artigo 20.º
Limitações de acesso público aos conjuntos e serviços de dados geográficos
….
2- Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo anterior, as autoridades públicas podem restringir o acesso do
público aos conjuntos e serviços de dados geográficos através dos serviços referidos nas alíneas b) a e) do n.º
1 do artigo 15.º, ou aos serviços de comércio electrónico referidos no n.º 4 do artigo 18.º, caso tal aceso
possa prejudicar algum dos seguintes aspectos:
a) A confidencialidade. Legalmente prevista, dos procedimentos das autoridades públicas;
b) As relações internacionais, a segurança pública ou a defesa nacional;
c) O funcionamento da justiça, o direito a um julgamento equitativo ou a possibilidade de as autoridades
públicas realizarem inquéritos de natureza criminal ou disciplinar;
d) A confidencialidade das informações comerciais ou industriais, prevista no direito nacional ou comunitário
para proteger um interesse económico legítimo, incluindo o interesse público em manter a
confidencialidade estatística e o segredo fiscal;
e) Os direitos de propriedade intelectual;
f) A confidencialidade de dados pessoais ou ficheiros relativos a uma pessoa singular, excepto se esta
consentir a divulgação da informação, caso tal confidencialidade esteja prevista no direito nacional ou
comunitário;
g) Os interesses ou a protecção de qualquer pessoa que tenha prestado voluntariamente a informação
solicitada sem estar sujeita à obrigação legal de a prestar, excepto se esta consentir a divulgação da
informação em causa;
h) A protecção dos bens ambientais a que essa informação diz respeito, por exemplo, a localização de
espécies raras.
…”

Se não existirem limitações ao acesso público, preencher com o texto predefinido “Sem limitações ao acesso
público”.
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3 Notas finais
O presente documento contém instruções para a utilização de palavras-chave nos metadados de modo a
permitir a melhoria da pesquisa de informação geográfica a curto prazo.
No futuro a CE poderá definir novas palavras-chave a incluir nos metadados com o objetivo de obter
indicadores de monitorização mais adequados e que permitam uma caracterização mais precisa do
cumprimento da Diretiva por parte de cada país.
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