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Proposta de Grupos

de Trabalho 

● Grupos de Trabalho Temáticos

● Grupos de Trabalho Transversais

Grupo de Trabalho Metadados

Grupo de Trabalho Serviços



● A proposta de grupos de trabalho temáticos               

pretende reunir em grupos específicos as instituições 

públicas responsáveis pelos mesmos temas.

● Os grupos de trabalho visam clarificar as 

responsabilidades formais das instituições envolvidas 

em cada tema nos respectivos CDG e serviços.

● Estes grupos de trabalho deverão acompanhar a 

elaboração das disposições de execução relativas às 

especificações de dados de cada tema e estudar a sua 

aplicação aos CDG de que são responsáveis tendo em 

conta os prazos definidos na directiva.

Proposta de Grupos 

de Trabalho Temáticos



Proposta de Grupos 

de Trabalho Temáticos



Grupos de 

Trabalho 

Transversais

● Continuar a apoiar a entidades na produção de metadados 

normalizados;

● Apoiar as entidades para o cumprimento do prazo de Dezembro de 2010 

no que se refere à publicação de metadados dos temas constantes dos 

Anexos I e II em conformidade com a directiva INSPIRE; 

● Coordenar e articular a ligação das IDE nacionais temáticas e outras

infra-estruturas ao SNIG; 

● Operacionalizar o Registo Nacional de Dados Geográficos; 

● Criar condições para a implementação de serviços de pesquisa em 

conformidade com a directiva INSPIRE; 

● Criar condições para a introdução de novos metadados específicos dos 

temas.

Grupo de Trabalho Metadados



Grupos de  

Trabalho 

Transversais

● Apoiar a implementação de serviços de visualização e 

download (WMS, WFS e WCS) em conformidade com a 

Directiva INSPIRE.

● Na criação deste grupo há que ter em conta a diversidade

de servidores de mapas existentes no mercado, quer 

comerciais (ESRI, Intergraph, etc.) quer os Open Source.

Grupo de Trabalho Serviços


