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Introdução
• Calendarização: Implementação da Diretiva INSPIRE

Metadados 
CDG e Serviços

CDG devem estar disponíveis
para pesquisa e visualização

do Geoportal INSPIRE

CDG devem estar disponíveis
para descarregamento e transformação

do Geoportal INSPIRE

Os novos CDG ou extensamente reformulados
devem estar em conformidade com as DE (incluindo os 

metadados para interoperabilidade) e disponíveis
através de serviços de rede

Todos os CDG devem estar em conformidade
 com as DE (incluindo os metadados 
para interoperabilidade) e disponíveis

através de serviços de rede
DE- Disposições de Execução
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Introdução
• Calendário de implementação (*)

– 09 Nov 2011   serviços de pesquisa e visualização, Anexo I e II
– 28 Dez 2012   serviços de descarregamento e transformação, Anexo 

I e II
– 03 Dez 2013   serviços de pesquisa, visualização, descarregamento e 

transformação, Anexo III

(*) excluindo Outros Serviços de Dados Geográficos Pesquisáveis - ex. serviços de invocação
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Introdução
• Acções já realizadas:

– Grupo de Trabalho Transversal, de 
carácter tecnológico, para apoiar as 
entidades na implementação dos 
metadados e serviços.

• Guia de Apoio aos Serviços de 
Visualização.

– Acções de formação e divulgação.
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Fundamentos sobre SDG

• Serviço de Dados Geográfico (SDG)
São serviços cujas operações podem ser efectuadas, utilizando uma 
aplicação informática, com os dados geográficos contidos em conjuntos 
de dados geográficos ou com os metadados correspondentes.

INSPIRE Directive
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Fundamentos sobre SDG

• Serviços de Rede
– Partilha de dados geográficos.
– Devem estar em conformidade com as DE.
– Devem funcionar de acordo com as 

especificações e regras definidas de 
comum acordo, por forma a assegurar a 
interoperabilidades das IDE dos estados 
membros.
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Fundamentos sobre SDG

• Serviços de Rede

Operações (Get Capabilities,...)
Parâmetros + extensão
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Serviços de Rede
• Os Serviços de Pesquisa (Discorevy Service) 

são serviços que permitem a pesquisa de 
conjuntos de dados geográficos com base no 
conteúdo dos metadados correspondentes, 
bem como a visualização do conteúdo dos 
metadados.

Decreto-Lei n.º 180/2009

OGC CSW 2.02: ISO 19115/19119 (Catalogue 
Service for Web)

– Query language: OGC Filter Encoding
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Serviços de Rede
• Os Serviços de Visualização (View Service) são entendidos 

como “serviços que permitam, no mínimo, visualizar, navegar, 
aumentar e reduzir a escala de visualização, deslocar ou 
sobrepor conjuntos visualizáveis de dados geográficos e 
visualizar informação contida em legendas e qualquer 
conteúdo relevante dos metadados”.

Decreto-Lei n.º 180/2009

– Acesso gratuito ao público.
– GeoPortal INSPIRE / IDE nacionais.
– Partilha / interoperabilidade.



11

Serviços de Rede
Serviço de visualização
OGC WMS 1.3.0: ISO 19128  (Web Map Service)
• 2 cenários.
• A especificação WMS permite a visualização de mapas de 

forma dinâmica a partir de fontes de dados distribuídas e 
heterogéneas.
– Produz mapas a partir de dados georreferenciados;
– Não se acede aos dados, mas sim a uma representação dos mesmos;
– O mapa é uma imagem (png, gif, jpeg,...);
– Este mapa pode conter informação de temas vectoriais e/ou raster, 

com sobreposição e nível de transparência.
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Serviços de Rede
Serviço de visualização
OGC WMTS 1.0.0 (Web Map Tile Service)

• Especificação que define a forma de distribuição de conjuntos 
de mosaicos de dados geoespaciais através da Internet;

• Mais rápido;
• Mais eficiente (só faz o pedido dos dados, não os produz);
• Reutilização de imagens já geradas.
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Serviços de Rede
• Os Serviços de Descarregamento (Download Service) são 

serviços que permite descarregar e, se exequível, aceder 
directamente a cópias integrais ou parciais de conjuntos de 
dados geográficos.

Decreto-Lei n.º 180/2009

OGC WCS 2.0 ???? (Web Coverage Service)
SOS (Sensor Observation Service)

OGC WFS  2.0: ISO 19142 (Web Feature Service)
ATOM 

Especificações que permitem operações de manipulação e 
consulta de informação geográfica.
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Serviços de Rede
• Serviços de Descarregamento - WFS

• Informação em GML (Geography Markup Language).
– Propriedades geométricas
– Atributos

• Permite:
– Inserção;
– Remoção;
– Actualização;
– Pesquisa de Informação Geográfica.
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Serviços de Rede
• Serviços de Descarregamento - WCS
• São serviços que suportam o acesso a informação espacial sob 

a forma de coberturas (coverage), isto é, informação que 
representa fenómenos com variação contínua no espaço.
– Imagens de satélite;
– Ortos;
– Imagens radar.

• Permite:
– Manipulação dos dados em simbologia e geoprocessamento.
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Serviços de Rede
• Os Serviços de Transformação (Transformation Service) são 

serviços que permite transformar conjuntos de dados 
geográficos para fins de interoperabilidade, por exemplo, 
tranformação de coordenadas, Edge Matching, etc.

OGC WPS 1.0 (Web Processing Service)
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Ferramentas Open Source
• Servidores - Publicação de dados espaciais na WEB

Zoo Project

52North WPS/SOS
pycsw

MapProxy

GeoServer MapServerdeegree

GeoWebCache

GeoNode

pyWPS

GeoNetwork



18

Ferramentas Open Source
• Clientes - Desktop e WEB

QGIS gvSIG uDig

OpenLayers

MapbenderGeoMOOSE
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Exemplos práticos
• Publicação de WebServices INSPIRE

– MapServer
• Visualização - Implementa os 2 cenários
• Download - em desenvolvimento

– GeoServer
• Visualização - Implementa cenário 1
• Download - INSPIRE WFS 2.0

• Utilização de WebServices
– QGIS



20

MapServer
• C/C++
• Possibilidade de correr em distintos sistemas operativos 

(Linux, Windows, Mac OS X)
• Suporte a múltiplos formatos de dados raster e vectorial
• Suporte aos OGC WebServices

– Servidor WMS
– Servidor WFS
– Servidor WCS

• Suporte a projecções em tempo real por intermédio da 
biblioteca proj.4

• Interfaces de ambientes de desenvolvimento e suporte para 
linguagens de script (PHP, Python, Perl, Ruby, Java e .NET)
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MapServer
• Serviço de visualização INSPIRE - WMS 1.3.0 
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MapServer
• Serviço de visualização INSPIRE - WMS 1.3.0 

– Metadados específicos para INSPIRE
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MapServer
• Serviço de visualização INSPIRE - WMS 1.3.0 

– Named group layers
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MapServer
• Serviço de descargamento  INSPIRE - WFS 2.0

– MapServer 7.
– Em implementação e testes.
– Desenvolvido com financiamento do Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières.
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MapServer
• Instalação em Windows

1. Download OSGeo4W:
http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup.exe

2. Executar (double-click) o .exe
3. Escolher “Advanced install”  
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MapServer
• Instalação em Windows

4. Escolher a fonte de download 
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MapServer
• Instalação em Windows

5. Seleccionar directoria de instalação do MapServer 
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MapServer
• Instalação em Windows

6. Seleccionar directoria dos pacotes de instalação 
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MapServer
• Instalação em Windows

7. Seleccionar ligação de Internet 
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MapServer
• Instalação em Windows

8. Seleccionar fonte de download 
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MapServer
• Instalação em Windows

9. Seleccionar pacotes a instalar 
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MapServer
• Instalação em Windows

10. Dependências
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MapServer
• Instalação em Windows

– Verificação da instalação
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MapServer
• Configurações

Ficheiro “.map”
• Base para a configuração do MapServer

– Definem temas, simbologia, sistemas de referência, localização dos 
dados, formatos de saída, etc.

– Formato texto

• Composto por sequências hierarquizadas:
TAG
...
END
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MapServer
• Configurações

Ficheiro “.map”

A referência completa do “mapfile” pode ser consultada em:
http://www.mapserver.org/mapfile/index.html
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MapServer
• Configurações
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MapServer
• Configurações

– WEB - Metadata - INSPIRE
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MapServer
• Configurações

– Layer - Metadata - INSPIRE
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MapServer
• Exemplo prático

– Serviço de Visualização
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MapServer
• Conformidade - Serviço de Visualização

– Tem por base INSPIRE View Service Technical Guidelines v3.0.
– Versão actual é a 3.11

http://inspire-tester.neogeo-online.net/
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GeoServer
• JAVA Enterprise
• Desenvolvido utilizando a biblioteca 

GeoTools.
• Possibilidade de correr em distintos sistemas 

operativos (Linux, Windows, Mac OS X).
• Suporte a múltiplos formatos de dados 

raster e vectorial.
• Suporte aos OGC WebServices.
• Suporte a projecções em tempo real
• Utiliza SLD (Styled Layer Descriptor) e CSS 

(Cascading Style Sheets) para representação 
de simbologias.
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GeoServer
• Serviço de visualização INSPIRE - WMS 1.3.0 

cenário1.

• Serviço de descarga  INSPIRE - WFS 2.0.

Ainda não completamente em conformidade: 
eg: multilinguismo
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GeoServer
• Extensível
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GeoServer
• Instalação

– Executável
– War container

+  Java Runtime Environment (JRE)
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GeoServer
• Instalação em Windows

– Executar o installer (.exe)
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GeoServer
• Instalação
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GeoServer
• Instalação
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GeoServer
• Instalação
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GeoServer
• Instalação

GeoServer Data Directory
É onde serão armazenadas as configurações e os dados do GeoServer;
Ficam armazenados também os estilos (SLD), FeatureTypes que contêm as 
configurações das layers, e também as imagens georeferenciadas (ex.: Raster).
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GeoServer
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GeoServer
• Extensões

1. Download da extensão.
2. Extrair e copiar para
<GEOSERVER_ROOT>/WEB-INF/lib

eg: C:\Program Files\GeoServer 2.7.0\webapps\geoserver\WEB-INF\lib

3. Restart do GeoServer.
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GeoServer
• Acesso ao GeoServer Web Administration Interface:
http://localhost:8080/geoserver/web/

Alterar user/pass de defeito
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GeoServer
• Metadados
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GeoServer
• Configurações
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GeoServer
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GeoServer
• Workflow de carregamento dos dados

Styles
Layer Groups
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GeoServer
• Conceitos

– Workspace: área utilizada para agrupar temas semelhantes.
– Store: onde estão os dados e indica ao GeoServer a forma de se ligar a 

eles.
– Layers: raster ou vectores.
– Styles: por defeito via SLD. Existe uma extensão para css (compacto).
– Layers Group: permite compor um mapa a partir dos diferentes layers.
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GeoServer
• Exemplo prático

– Serviço de Descarregamento
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Considerações finais
• Os SDG continuam a ser objecto de discussão e reformulação 

no seio dos Grupos de Trabalho da Comissão.

• As ferramentas Open Source têm potencialidades para 
intervir nas diferentes fases de implementação da diretiva 
INSPIRE em termos de metadados e serviços.
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Considerações finais
• Promoção da Directiva INSPIRE.
• Produção, publicação de metadados e serviços.
• Acções de formação e divulgação.


