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Os padrões a aplicar para os identificadores permanentes dos conjuntos de dados 

geográficos (CDG) ou séries e serviços de dados geográficos (SDG) 

respectivamente: 

 

1. http://id.igeo.pt/cdg/{Identificador dos metadados} 

2. http://id.igeo.pt/sdg/{Identificador dos metadados}  

 

Identificador dos metadados = Identificador presente nos metadados em 

gmd:fileIdentifier, normalmente sob a forma de um UUID. 

 

Exemplos: 

http://id.igeo.pt/cdg/494831b765d248f09bdd017e810ce15e 

http://id.igeo.pt/sdg/7826d5e2-6a91-448c-ba7a-fb2198b65fff 



 

Justificação 

 

O bom desenho de um identificador permanente está dependente da compreensão de 

vários aspectos técnicos, sintetizados na figura seguinte: 

Figura 1. 

 

Esta figura descreve 10 regras, 5 das quais devem ser seguidas e as outras 5 devem ser 

evitadas. Assim, as regras a seguir:  

1. Seguir o padrão, e.g. http://domínio/autoridade/contexto/referência 

2. Reutilização de identificadores já existentes; 

3. Ligar múltiplas representações do objecto; 

4. Resolução do URI para objectos concretos que o utilizador possa consumir; 

5. Utilizar um serviço dedicado para a gestão dos URI permanentes. 

 

 As regras a evitar: 

6. Referenciar a entidade detentora; 

7. Referenciar versões do objecto; 

8. Utilizar identificadores auto-incrementados;  

9. Utilizar pares de chave-valor, muito comuns nos pedidos a aplicações; 

10. Utilizar extensões de ficheiros, como html, jpg, etc. 



 

 

Relativamente ao padrão apresentado na primeira regra, a autoridade não foi considerada 

no padrão proposto por se considerar que contradiz a regra 6 e que tem uma dimensão 

temporal e por isso não permanente.  

O contexto, neste padrão, é dados pelas duas partículas “cdg” e “sdg”, distinguindo 

conjuntos de dados geográficos e serviços.   

A referência é dada pelo UUID dos metadados, ou seja, o identificador do recurso integra 

o identificador dos metadados. 

Relativamente ao domínio igeo.pt, que se entende transversal às entidades produtoras e 

detentoras de informação geográfica, em que se baseia o Portal iGEO, poderá fornecer no 

futuro um serviço com possiblidade de resolver os identificadores, através do serviço de 

catálogo de metadados do SNIG.  

Por exemplo,  

http://id.igeo.pt/cdg/494831b765d248f09bdd017e810ce15e da Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP) 2010  

poderá ser resolvido facilmente por 

http://snig.dgterritorio.pt/geoportal/csw/discovery?service=CSW&request=GetRecordByI

d&version=2.0.2&id=494831b765d248f09bdd017e810ce15e&outputFormat=text/xml&o

utputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

 ou seja, apresentando os metadados dos CSDG. 

 

A adopção deste novo identificador não anula os anteriores já definidos nos metadados. 

Os CSDG podem ter vários identificadores. 

 

Quanto ao padrão dos identificadores permanentes dos SDG ser distinto dos CDG, deve-

se ao facto da salvaguarda da possibilidade técnica de o identificador do SDG ser 

resolvido como o ponto de acesso ao serviço.  

Por exemplo, 

http://id.igeo.pt/sdg/7826d5e2-6a91-448c-ba7a-fb2198b65fff 

ser resolvido por  

http://geoportal.lneg.pt/arcgis/services/CGP100k_Algarve/MapServer/WMSServer 

da mesma forma utilizando o serviço de catálogo do SNIG. 

 



 

Para mais informação, consultar os documentos referenciados na bibliografia. 
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