
 Metadados: Normas, Produção, Publicação 
e Pesquisa

Jornadas Ibéricas de Infra-estruturas de Dados 
Espaciais (JIIDE) - 21 de Outubro de 2010

Henrique Silva
Instituto Geográfico Português



Metadados
Normas e Requisitos:

– Normas ISO;
– Directiva INSPIRE;
– Perfil Nacional de Metadados;
– Registo Nacional de Dados Geográficos;

• Produção:
– MIG Editor 3.1;
– Formação.

• Publicação:
– Catálogo do SNIG;
– Coordenação entre as diferentes infra-estruturas.

• Pesquisa:
– Interface do Geoportal
– CSW 2.1 Core Profile;
– REST API.



Normas, Especificações e Requisitos de 
Metadados



Normalização dos 
Metadados 

- Correcta caracterização dos  CDG e Serviços;
- Organização e gestão dos metadados;

- Partilha de metadados entre entidades e computadores; 
(metadados facilmente comparáveis e normalização da 
codificação informática);

- Utilização da informação geográfica de uma maneira 
mais eficiente;

- Melhores condições para localizar, aceder, avaliar, 
adquirir e utilizar dados geográficos;

as normas 
trazem um grau 

de conhecimento 
associado 

bastante grande, 
já que são 
criadas por 

especialistas de 
todo o mundo



Nível de Modelo Lógico: 
Norma ISO 19115 - Metadados de Informação 
Geográfica

Nível de Implementação:
-ISO 19115 “Core Metadata”- Elementos fundamentais 
de catalogação;
-Requisitos INSPIRE;
-Norma ISO 19139 - Especificação de Implementação;
-Perfil de Metadados.

Metadados – Modelo 
lógico e 
implementação



Norma ISO 19115 – 
Classes e Elementos

A Norma é composta por um extenso conjunto de 326 elementos de metadados organizados por 
92 classes com o objectivo de caracterizar CDG, aplicações e serviços relacionados com a 
informação geográfica. 
Cada elemento de metadados é definido no contexto de uma classe e é caracterizado por um 
Nome, Definição, Obrigatoriedade, Multiplicidade, Tipo de Dados e Domínio.
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Obrigatoriedade

Multiplicidade
Tipo de 
Dados DomínioNome Definição



Norma ISO 19115 – 
Listas controladas

As listas controladas (27) definem um 
conjunto de termos relativos à 
informação geográfica, que constituem 
o domínio de vários elementos de 
metadados.
 
Por exemplo,o domínio do elemento Tipo 
de Data  é a lista controlada 
Código do Tipo de Data que é 
composta por três termos:

•criação - a data identifica o 
momento da criação de um CDG;
•publicação - a data identifica o 
momento da publicação de um 
CDG;
•revisão - a data identifica o 
momento da revisão, 
melhoramento, avaliação ou re-
avaliação de um CDG;



Norma ISO 19115 – 
Diagramas UML

Como os metadados se 
organizam 

e inter-relacionam



Norma ISO 19115 – 
Diagramas UML
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colecção ISO 19100



Baseado nos diagramas UML da Norma ISO 19115. 
A norma ISO 19115 é uma norma abstracta, ou seja, não é 
suficientemente detalhada para responder a todos os aspectos de 
uma implementação. 

Implementações baseadas nesta norma, podem estar correctas e 
ainda assim serem diferentes entre si.

A norma ISO 19139 providencia uma especificação comum para 
descrever, validar e partilhar metadados. Esta norma é definida 
através de um conjunto de XML Schemas (“namespace”: “gmd”)

Norma ISO 19139 -  
Especificação de 
Implementação



ISO 19139- 
Implementação 
Informática baseada em 
XML

elevada interoperabilidade

capacidade de estruturar conteúdos

adequação à internet

XML é a tecnologia que 
melhor implementa os 
sistemas de metadados

O XML, para além de estruturar dados, proporciona:

 linguagens para a descrição e validação desses dados - XML 
Schema Description (XSD)

Linguagens para a sua visualização e transformação - 
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). 



<!-- ================================== Classes ================================= -->
<xs:complexType name="AbstractMD_Identification_Type" abstract="true">

<xs:annotation>
<xs:documentation>Basic information about data</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:complexContent>

<xs:extension base="gco:AbstractObject_Type">
<xs:sequence>

<xs:element name="citation" 
type="gmd:CI_Citation_PropertyType"/>

<xs:element name="abstract" 
type="gco:CharacterString_PropertyType"/>

<xs:element name="purpose" 
type="gco:CharacterString_PropertyType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="credit" 
type="gco:CharacterString_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="status" 
type="gmd:MD_ProgressCode_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="pointOfContact" 
type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Norma ISO 19139 -  
Extracto

Classes, Elementos, Atributos, Sequência de Elementos, etc.



Produção de 
Metadados – Código 
XML
...

<gmd:CI_Citation>

          <gmd:title>

            <gco:CharacterString>Eixos de Via - Municipio de 
Loures</gco:CharacterString>

          </gmd:title>

<gmd:date>

            <gmd:CI_Date>

              <gmd:date>

                <gco:Date>2009-07-28</gco:Date>

              </gmd:date>

              <gmd:dateType>

                <gmd:CI_DateTypeCode codeList="#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="revision">Revisão</gmd:CI_DateTypeCode>

              </gmd:dateType>

            ...



Regras Implementação 
INSPIRE



Legislation

    * INSPIRE Metadata Regulation 03.12.2008
    * Corrigendum to INSPIRE Metadata Regulation 15.12.2009

Guidance Documents

    * INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN 
ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2) 16.06.2010
    * INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN 
ISO 19115 and EN ISO 19119 ( Revised edition) 19.02.2009
    * INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN 
ISO 19115 and EN ISO 19119 (First edition) 26.10.2008

Other Documents

    * Document outlining the changes introduced to Version 1.1 of the INSPIRE 
Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 
and EN ISO 19119 published 2009-02-03 and incorporated in v. 1.2 of the 
Guidelines published on 17/06/2010 

Regras Implementação
 INSPIRE



A IDE nacional funcionará 
como um nó da IDE 
europeia, ou seja , através 
do INSPIRE GeoPortal 
será possível aceder ao 
repositório de metadados 
e dados (visualização) da 
IDE nacional.
Para tal é necessário 
harmonização ao nível 
dos metadados, dados e 
serviços de rede.

IDE Europeia – INSPIRE 
GeoPortal

IDE Nacional – SNIG

Entidades Nacionais, 
Regionais e Locais

H
arm

onização
INSPIRE – Infraestrutura 
de Dados Espaciais 
Europeia



A directiva INSPIRE, como portal para a geo-informação 
europeia, dá grande relevância à documentação de 
aspectos ligado à produção, acesso e utilização da IG, 
devido à heterogeneidade de métodos de aquisição, 
aferição da qualidade e políticas ligadas à IG, através da 
Europa.

Nesta perspectiva, um requisito do INSPIRE é a 
documentação da(s):
- Qualidade e validação da IG, conformidade com as 
especificações de dados do INSPIRE;
- Acesso e condições de acesso e utilização da IG;
- Entidades responsáveis pela produção, gestão, 
manutenção e distribuição da IG;

INSPIRE – Requisitos 
relativos aos metadados



Perfil de Metadados

Genérica

Abstracta

Extensa

Uma vez que tem de satisfazer 
elevada heterogeneidade de dados 
geográficos

Um Perfil (“Profile”) é um subconjunto ou um superconjunto de 
elementos, retirados das normas, que cada organização  entende 
como fundamental para atingir um determinado fim.



Perfil de Metadados



Esse Perfil deve delimitar e refinar a aplicação 
dessas normas, com o objectivo de assegurar:

- a correcta caracterização dos recursos 
geográficos;

-a harmonização com o SNIG e o INSPIRE.  

O Perfil Nacional de Metadados é constituído por 
um conjunto de metadados de carácter 
obrigatório e outro de natureza opcional e 
complementar.

Perfil de Metadados



Perfil de Metadados

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/PerfilMIG_WebHelp/index.htm



Tópicos a abordar:
• Nível Hierárquico (Tipo de recurso);
• Data de referência;

• Palavras-chave;
• Identificador do recurso;
• Acesso online;

• Qualidade e conformidade;

Perfil de Metadados



Decreto-Lei n.º 180/2009
de 7 de Agosto - RNDG
Artigo 2.º
 Âmbito de aplicação

 6 — Para efeitos do Registo Nacional de Dados Geográficos,é abrangida 
toda a produção de conjuntos de dados geográficos e de cartografia 
identificados no presente diploma.

Artigo 3.º
Conceitos
b) «Cartografia hidrográfica» a cartografia que tem por objecto a representação gráfica da 
morfologia e da natureza do fundo das zonas imersas e da região emersa
adjacente;
c) «Cartografia homologada» a cartografia produzida por entidades privadas que tenha sido 
reconhecida como cumprindo os padrões técnicos considerados adequados
para o tipo de cartografia em causa;
d) «Cartografia oficial» a cartografia produzida pelos organismos e serviços públicos competentes, 
nos termos da legislação em vigor;
e) «Cartografia temática de base topográfica» a cartografia de finalidade singular, representando 
fenómenos localizáveis de qualquer natureza, quantitativos ou
qualitativos, sobre uma base topográfica mais ou menos simplificada;
f) «Cartografia topográfica» a cartografia de finalidade múltipla representando, na forma analógica 
ou digital, os acidentes naturais e artificiais, de acordo com a escala de
representação;
g) «Conjunto de dados geográficos» uma colecção identificável de dados geográficos;



Decreto-Lei n.º 180/2009
de 7 de Agosto - RNDG

CAPÍTULO III
Regime do Registo Nacional de Dados Geográficos

Artigo 9.º
Registo Nacional de Dados Geográficos

1 — O Registo Nacional de Dados Geográficos tem por função elencar e dar a conhecer a produção de 
conjuntos de dados geográficos e cartográfica abrangida pelo presente decreto -lei, através dos 
respectivos metadados.
2 — O Registo Nacional de Dados Geográficos é constituído e mantido pelo IGP.
3 — O acesso ao Registo Nacional de Dados Geográficos é efectuado através do SNIG.

Artigo 10.º
Âmbito do Registo Nacional de Dados Geográficos

1 — São obrigatoriamente inscritas no Registo Nacional de Dados Geográficos:
a) A produção de conjuntos de dados geográficos das autoridades públicas;
b) A produção de cartografia oficial topográfica e temática de base topográfica;
c) A produção de cartografia homologada topográfica e temática de base topográfica.

2 — Os conjuntos de dados geográficos e a cartografia oficial cujo acesso possa comprometer as 
relações internacionais, a segurança pública ou a defesa nacional podem não ser inscritos no Registo 
Nacional de Dados Geográficos.

3 — Pode ser inscrita no Registo Nacional de Dados Geográficos a produção privada de conjuntos de 
dados geográficos e de cartografia para fins privados.



Decreto-Lei n.º 180/2009
de 7 de Agosto - RNDG

Cont.

Artigo 11.º 
Inscrição no Registo Nacional de Dados Geográficos

1 — É competência da entidade detentora dos direitos de propriedade 
intelectual dos conjuntos de dados geográficos e da cartografia a 
respectiva inscrição no Registo Nacional
de Dados Geográficos.
2 — A inscrição no Registo Nacional de Dados Geográficos deve ser 
efectuada até 30 dias após:
a) A data de referência, para os conjuntos de dados geográficos e a 
cartografia abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior;
b) A data de homologação, para a cartografia abrangida
pela alínea c) do n.º 1 do artigo anterior.



Decreto-Lei n.º 180/2009
de 7 de Agosto - RNDG

O RNDG ingloba todos os CDG nacionais, 
nomeadamente:

– CDG abrangidos pela directiva INSPIRE 
(temas dos Anexos I,II e III);

– Cartografia oficial e homologada;

– CDG privados.



Decreto-Lei n.º 180/2009
de 7 de Agosto - RNDG

A publicação dos registos para o RNDG 
é feita através do Geoportal do SNIG.

A publicação de registos de CDG abrangidos 
pelo INSPIRE já está regulada pelas 
Technical Guidance Rules e Perfil MIG.

É necessário definir as regras para 
os registos de cartografia, devido à sua natureza
específica.



Decreto-Lei n.º 180/2009
de 7 de Agosto - RNDG

O registo de Cartografia no RNDG dá suporte à:

- Publicação das listas de cartografia 
homologada e oficial;

- Estruturação das séries por folhas 
(não considerada pelo INSPIRE);



RNDG - Exemplo



RNDG - 
Cartografia

Classificações específicas utilizadas 
no âmbito do RNDG (Cartografia):

– Cartografia: Oficial ou Homologada;
– Tipo de Cartografia: Topográfia, 
Temática ou Hidrográfica 

O registo deve ainda conter os elementos 
relativos à homologação da cartografia:
– Data;
– Entidade Homologadora;
– Nº Processo.



RNDG - Cartografia
<gmd:descriptiveKeywords>
−
<gmd:MD_Keywords>
−
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>Homologacao_IGP_20100513_5646544</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
−
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode codeList="MD_KeywordTypeCode" 
codeListValue="taxon">Taxonómica</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>
−
<gmd:descriptiveKeywords>
−
<gmd:MD_Keywords>
−
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>cartografiaOficial</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
−
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>cartografiaTopografica</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
−
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>RNDG</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>

As classificações e os 
elementos relativos à 
homologação são 
inseridos como 
palavras-chave 
(keywords) nos 
metadados do registo.

Esta forma de 
indexação permite a 
sistemas de pesquisa 
encontrarem os 
registos com as 
classificações 
atribuídas.



RNDG - Cartografia

Casos de Uso 

Homologação e 
Registo no RNDG



Produção de Metadados



MIG Editor

Aplicação multiplataforma em Java em código aberto, 
disponibilizado nos termos da licença GPL no site 
Sourceforge em http://sourceforge.net/projects/migeditor/.

•Produção de metadados para 
conjuntos de dados 
geográficos (CDG) e serviços

•Metadados em Português e 
Inglês

•Normas ISO 19115/ 19119/ 
19139, Perfil MIG e requisitos 
INSPIRE

http://sourceforge.net/projects/migeditor/


MIG Editor - 
Enquadramento
- MIG Editor 1.0 Junho 2005;
- MIG Editor 2.0 Dezembro de 2007  
- MIG Editor 3.0 Março de 2010  
- Versão actual 3.1, Julho de 2010. 

Downloads do MIG Editor em 2010



MIG Editor 3

O que há de novo:
•Melhor integração com os requisitos INSPIRE, e.g., listas 
controladas, elementos obrigatórios;

•Formulário para o Registo Nacional de Dados 
Geográficos;

•Ferramenta para definição da extensão geográfica;

•Ajuda dinâmica para preenchimento;

•Validação automática.

•Manual de Ajuda do MIG em formato Wiki, possibilitando 
a participação da geocomunidade.



MIG Editor 3  
Novas ferramentas

Mapas para extensão 
geográfica

Tooltip
sActualização massiva de 

registos

Validação 
XML



…
<gmd:identificationInfo>
   <srv:SV_ServiceIdentification>
…
       <srv:serviceType>
            <gco:LocalName>view</gco:LocalName>
       </srv:serviceType>
…
    </srv:SV_ServiceIdentification>

MIG Editor 3
Integração INSPIRE

Listas 
controladas

Implementação XML –
requisitos INSPIRE

Mais 
elementos



MIG Editor 3 – Wiki

Ajuda em plataforma 
Wiki

Adicionar comentários ou 
dúvidas

Inserção colaborativa de 
conteúdos

http://snig.igeo.pt/migeditor/display/HELP/MIG+Editor

http://snig.igeo.pt/migeditor/display/HELP/MIG+Editor


MIG Editor 3 – 
Contextos e referências 

- MIG Editor + Geoportal do SNIG, IGP

- MIG + Geonetworks, Câmara de Vale de Cambra, 
Munícipia;

- Educação (universidades), Formação;

- Referências em papers brasileiros;

- Referências em projectos europeus: Nature-SDI, 
EURADIN,..

- Várias referências em listas de soluções Open Source



Formação metadados
- Preparar os técnicos das entidades que produzem ou utilizam 
informação geográfica para a criação de metadados segundo a 
norma ISO 19115. 
- Desde Outubro de 2005 tendo já formado mais 300 técnicos de 200 
entidades públicas e privadas.
- Formação gratuita, inserindo-se na estratégia do Instituto 
Geográfico Português de apoio e dinamização das actividades 
relacionadas com a informação geográfica.

Siga-nos no Facebook e receba informações sobre os cursos



Publicação de Metadados



Catálogo de 
Metadados

O catálogo de metadados do SNIG é mantido 
por diversas instituições nacionais, cujo objectivo é 
reflectir a produção geográfica nacional. 

As instituições participantes produzem e 
publicam os metadados dos seus conjuntos de dados 
geográficos e geoserviços.

Este catálogo possibilita avaliar os recursos 
disponíveis para determinado local,  data,  tipo de 
recurso, restrições de acesso, qualidade, etc. 



Perspectiva SOA

Geoportal 
SNIG

(broker)

Utilizadores
(clients)

Mapas  e  
Catálogos 
(services)

Pesquisa Catálogo Registo  Metadados
 ISO 19115/ ISO 19119/  ISO 19139

Visualizar Mapas 
(WMS, WFS, WCS)

Utilizar Catálogo (CSW)

Register

Bind

Find



Casos de Utilização 
da Infra-estrutura

MIG Editor
Geoportal do SNIG

Gestor de Metadados

Publicação e
Gestão de Metadados

Pesquisa e
Consulta de Metadados

Criação e Edição
de Metadados

Geocomunidade

Admin SNIG

Gestão dos
Gestores e Entidades

Aplicação Local

Aplicação Internet

Autenticação

«uses»
«uses»

Aplicações e outras IDE

Recolha de
Catálogos

Aprovação dos
Metadados Submetidos

«uses»

«uses»

Visualização de
Mapas

«uses» Serviços de Pesquisa

MIG 3

CSW, REST, WAF



Catálogo do Geoportal – 
Publicação e Gestão de 
Metadados
Existem três formas de publicar metadados:

- Criação de metadados através dos formulários do portal. 
Esta opção deve ser utilizada apenas por publicadores 
ocasionais.

- Upload de documentos criados pelo MIG Editor ou outro 
de acordo com a norma ISO 19139. Esta opção só permite 
o upload de documentos individuais. 

- Harversting de metadados. Para ser utilizado por outras 
IDE e para carregar grandes conjuntos de metadados.



Catálogo do Geoportal – 
Publicação e Gestão de 
Metadados



Catálogo do Geoportal – 
Indexação dos recursos
 
A classificação que o Geoportal faz aos metadados, tem como base, 
os metadados da secção da "Distribuição", especificamente os do 
Acesso Online. Assim, para classificar o recurso como:
 

•Dados offline, a função do Acesso Online de ser igual a 
"Acesso Offline" ( não é necessário preencher o URL);
•Dados para download, a  função do Acesso Online de ser 
igual a "Importação/ Download";
•Aplicação, a  função do Acesso Online de ser igual a 
"Informação";
•Serviço, o URL deve ser igual path?service=wms ou path?
service=wfs sem necessidade de preencher a função;
•Desconhecido, os casos restantes.

Mais informação em Manual de Publicação do SNIG em 
http://snig.igeo.pt/Portal/docs/ManualPublicacao_WebHelp/index.htm

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/ManualPublicacao_WebHelp/index.htm


Regras Implementação
 INSPIRE – Arquitectura 
Distribuída

IDE 
INSPIRE

IDE 
SNIG

IDE 
Temática 1

IDE 
Temática 2

IDE 
Temática 3

Nível  
Nacional

Nível  
Europeu

WAF (Harvesting)

CSW + Extensão INSPIRE
Em fase de proposta ao OGC



Integração com outros 
catálogos de IDE 
temáticas

Testes efectuados  com o Sistema de Informação 
Territorial (SNIT) da DGOTDU e InterSIG do INAG.
Baseada no interface Web Accessible Folder (WAF). Os 
metadados a publicar no SNIG são disponibilizados num 
directório de web. 

SNIG
Catálogo

IDE 
Temática
Directório de Web

WAF

O sistema de harvesting do SNIG carrega os novos registos 
ou os que foram alterados, tendo em conta o ID 
(fileIdentifier) e a data dos metadados (dateStamp). 



Pesquisa de Metadados



Pesquisa do Catálogo 
do Geoportal

Pesquisa por:
•Texto livre
•Data do Recurso
•Categoria Temática (ISO 19115)
•Extensão Geográfica
•Tipo de Recurso:

•Dados Offline;
•Dados para Download;
•Serviços;
•Aplicações;
•Desconhecido.



Pesquisa do Catálogo 
do Geoportal

Gazetteer para pesquisa
 de topónimos - 30 000 
registos 

Interface de 
pesquisa
mais desenvolvido



Catálogo – 
Visualização dos 
metadados

Metadados 
completos
para visualização 
e
impressão

XML para 
download

Metadados 
resumidos



Pesquisa do Catálogo 
do Geoportal
Metadados indexados, listas de 
metadados 



Integração dos 
metadados do 
catálogo no Google 
Earth



Visualização dos 
geoserviços

Pré-
visualização

Navegação no 
visualizador



Serviços de 
Rede

Componentes O quê Como?

Serviços de Rede Os Estados Membros ‑
devem estabelecer e 
explorar uma rede dos 
serviços, para os 
conjuntos e serviços de 
dados geográficos em 
relação aos quais 
tenham sido criados 
metadados nos termos 
da presente directiva.

- Serviços de pesquisa 
(Discovery);

- Serviços de 
visualização (View);

- Serviços de 
descarregamento 
(Download);

- Serviços de 
transformação 
(Transformation);

- Serviços de invocação 
de serviços de dados 
geográficos (Invoke).

Regras de implementação do INSPIRE



Serviços de 
Pesquisa
Basicamente, os serviços de pesquisa são serviços de 

Internet que permitem, de forma automática, outras 
aplicações externas pesquisar os catálogos de 
metadados.

Especificações (consideradas pelo INSPIRE):
• OGC Catalog Service for Web (CSW 2);
• REST.
O Geoportal do SNIG implementa estas duas 

especificações. No caso do CSW,  apenas a sua 
versão mais genérica, o CSW 2.02 Core.

A pesquisa do catálogo do SNIG deixa de estar limitada 
ao interface do Geoportal.



Serviços de 
Pesquisa
As regras de implementação do INSPIRE definem um 

conjunto de metadados pesquisáveis, assim como um 
conjunto de metadados que devem retornar nas 
pesquisas.

A especificação CSW 2 ISO Metadata Application 
Profile, que possibilita tirar o máximo partido dos 
metadados ISO, é a especificação que, neste 
momento, melhor implementa os requisitos INSPIRE.

O INSPIRE, através do seu grupo INSPIRE-IOC-TF, 
prepara uma proposta de especificação a ser sujeita 
ao OGC, baseada na CSW 2 ISO Metadata AP, para 
completa implementação dos seus requisitos. 



Serviços de 
Pesquisa  CSW 2 
Core

A especificação do serviço CSW foi desenvolvida pelo OGC 
(Open Geospatial Consortium).

Semelhante ao WMS (Web Map Service) e WFS (Web 
Feature Service), partilhando inclusive a operação 
GetCapabilities.

O serviço providencia interfaces para a utilização de 
catálogos de metadados com base nos protocolos HTTP 
GET e HTTP POST+XML . 

Pesquisa do catálogo através da operação GetRecords. 
Linguagem para filtrar os registros: Common Catalog Query 
Language (CQL).

Tal como o WFS, o CSW também tem uma parte 
transaccional que permite inserir e apagar registos de 
metadados ou fazer a recolha dos metadados (harvesting).

 



Serviços de 
Pesquisa  CSW 2 
Core
Campos pesquisáveis:
Título, Resumo, Identificador, Categoria Temática, 
Rectângulo Envolvente, etc. 

Metadados resultantes: Dublin Core. 

Esta é a implementação mais genérica, a CSW OGC Core. 
Comuns a todas as implementações possibilitando pesquisar 
diferentes catálogos da mesma forma. 

Outras especificações estão definidas, tal como, o CSW ISO 
Metadata Application Profile, que permite interrogar o 
catálogo com base nos metadados da norma ISO 19115, 
assim como obter resultados na mesma norma.

 



Serviços de Pesquisa  
CSW 2 Core
Um exemplo de um pedido GetRecords ao serviço do SNIG, 
através de HTTP POST+XML: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<csw:GetRecords     service="CSW"    version="2.0.2"    maxRecords="10"    startPosition="1"
    resultType="results"  
    xmlns:csw="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2">
    <csw:Query typeNames="csw:Record"
    xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
        <csw:ElementSetName>full</csw:ElementSetName>
        <csw:Constraint version="1.1.0">
            <ogc:Filter>
                <ogc:PropertyIsLike wildCard="%" singleChar="?" escape="\">
<ogc:PropertyName>dc:title</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>%Carta Militar%</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsLike>
            </ogc:Filter>
        </csw:Constraint>
    </csw:Query>
</csw:GetRecords> 



Serviços de Pesquisa
CSW 2 Core

Exemplo de um registo resultante desta pesquisa: 
<Record>

<dc:identifier scheme="urn:x-esri:specification:ServiceType:ArcIMS:Metadata:DocID">{6C9FAAED-7F7D-452B-
BF84-BA6D6B0BA88D}</dc:identifier>

<dc:title>Carta Militar de Portugal Série M888- Folha 255 - Barroca (Fundão)</dc:title>

<dc:subject>imageryBaseMapsEarthCover</dc:subject>

<dc:subject>intelligenceMilitary</dc:subject>

<dct:modified>2009-04-16 12:23:44.0</dct:modified>

<dct:abstract>Esta Série Cartográfica constitui a principal produção do IGeoE e é a única cobertura completa 
do território continental na escala 1/25 000. Compreende um total de 632 folhas.</dct:abstract>

<dct:references scheme="urn:x-
esri:specification:ServiceType:ArcIMS:Metadata:Server">http://www.igeoe.pt</dct:references>

<dct:references scheme="urn:x-
esri:specification:ServiceType:ArcIMS:Metadata:Document">http://62.48.187.117/gpt/csw202/discovery?
getxml=%7B6C9FAAED-7F7D-452B-BF84-BA6D6B0BA88D%7D</dct:references>

<ows:WGS84BoundingBox>

<ows:LowerCorner>-7.75822934 40.02715398</ows:LowerCorner>

<ows:UpperCorner>-7.57005535 40.1179681</ows:UpperCorner>

</ows:WGS84BoundingBox>

</Record>



CSW 2 Core – Exemplo 
de aplicação cliente
CatalogConnector - Desenvolvida pelo Centro de 
Suporte de Dados Espaciais da Catalunha. Esta aplicação 
permite pesquisar vários catálogos simultaneamente 
utilizando o protocolo CSW, incluindo o catálogo do SNIG. 

Open Source

J2EE

CSW 2.02 Core



Serviços de 
Pesquisa  REST

O REST é uma forma de aceder a web services via HTTP 
com base no seu conjunto de operações bem definidas que 
se aplicam a todos os recursos de informação: POST, 
GET, PUT e DELETE. 

Outra das características que melhor definem este 
protocolo é que cada recurso é acedido directamente 
através do seu URI (Uniform Resource Identifier) 
providenciando uma sintaxe universal para a identificação 
de todos os recursos.
 



Serviços de Pesquisa
REST
 Pesquisa do catálogo por texto livre, extensão 
geográfica, data ou categoria temática. 
As pesquisas são feitas com base num pedido HTTP GET 
do tipo http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/find/document?
requestParameter(s)

Os registos encontrados retornam uma lista em GeoRSS, 
KML ou HTML, conforme opção no request. Cada 
registo é composto pelo título, resumo, URL do 
recurso e links para os metadados completos e 
abreviados. 

Cada conjunto de metadados completo é identificado pelo 
seu URI, como por exemplo, 
http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/document?id={858F7B57-
50B3-4777-8D1A-C1AEDD36AAF3}
sendo este, como já referido, um dos princípios 
fundamentais do REST.



Exemplos REST 

http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/document?id=6b437f74b9384ecc914aa635729c36e1

Utilizar aspas no campo searchText para procurar a frase exacta.
http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/find/document?searchText=%22concelho%20de
%20Odivelas%22&max=100&f=html

É possível utilizar campos na pesquisa textual:
http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/find/document?searchText=title:%22Carta%20Corogr
%E1fica%22&max=200&f=html

Pesquisa através da sintáxe Lucene (motor de busca para campos de texto):

http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/document?
id=6b437f74b9384ecc914aa635729c36e1&f=html&style=http://62.48.187.121/geopor
tal/catalog/skins/themes/blue/rest.css



Exemplos REST

Carta Militar Série M888 da folha 200 à 299 ordenadas:

http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/find/document?
searchText=title:M888%20AND%202??
&orderBy=title&f=html&max=100&style=http://62.48.187.121/ge
oportal/catalog/skins/themes/blue/rest.css

Juntar a pesquisa espacial “bbox” (%2C = “,”) 

http://snig.igeo.pt/geoportal/rest/find/document?
searchText=title:M888&bbox=-10.09%2C38.59%2C-
8.33%2C39.66&spatialRel=esriSpatialRelWithin&f=html



REST – Exemplo de 
aplicação cliente
Aplicação Javascript/ AJAX Openlayers (demo) 

via interface REST
Através deste protocolo 
REST, muito simples, é 
possível criar aplicações 
que utilizem o catálogo do 
SNIG, combinando-o com 
outros componentes e 
informação (mashups 
geográficos).

REST (Representational State Transfer)

http://62.48.187.114/mig/Restproxy/testeRESTproxy.html

http://62.48.187.114/mig/Restproxy/testeRESTproxy.html


Obrigado !!

Henrique Silva
Instituto Geográfico Português
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