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Grupo GTI GT3 – Introdução 

• A APA como entidade pública produtora de informação 
geográfica tem conjuntos de dados e serviços geográficos 
enquadrados no tema III.12 – Riscos Naturais. 

• Serão divulgados os trabalhos desenvolvidos no GTI GT3, 
em colaboração com o INE  e LNEG,  cujas atividades visam 
assegurar o cumprimento das metas da Diretiva INSPIRE 
(interoperabilidade). 

• Foram feitas duas abordagens de transformação de dados 
geográficos recorrendo a diferentes software: 

 HALE (The HUMBOLDT Alignment Editor)  

  FME (Feature Manipulation Engine) 
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Objetivo da Diretiva 2007/60/CE  

• Quadro legal a nível nacional e 
internacional de avaliação e gestão dos 
riscos de inundações, para minimizar os 
impactos negativos das inundações em 
território nacional; 

 
• Transposta pelo Decreto-lei n.º 115/2010, 

de 22 de outubro; 
  

 
• Tema transversal a outros temas INSPIRE 

Estações de 
Monitorização 

Ambiental 

Hidrografia 

População 

Atividades 
Económicas 

Serviços de 
Utilidade 
Pública 

Património 
cultural 



5 

Fases da Implementação da Diretiva 60/CE/2007 

Revisão dos Planos de 
Gestão dos Riscos de 
Inundações (PGRI) 

(Artigo 7º da DAGRI e Artigo 
9º do DL) 

2021+6 

Revisão/Cartografia  
de Inundações 

(Artigo 6º - DAGRI e 
Artigo 7º e 8º - DL) 

2019+6 

Avaliação 
Preliminar dos 

Riscos de 
Inundações 

(Artigo 5º da DAGRI 
e do DL) 

2018 + 6 

http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm  
 

http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm
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Cartografia- serviço wms e wfs 

http://sniamb.apambiente.pt/Diretiva60CE2007/ 

 

 3 cenários 

• Probabilidade alta (T= 20anos) 
 

• Probabilidade média (T= 100 anos) 
 

• Probabilidade baixa (T= 1000 anos) 

Cartas de Inundação 

• Limite - Extensão da inundação (m2) 
 

• Profundidade - Profundidades ou nível de 
água (m)  
 

• Velocidade - Velocidade de fluxo ou caudal 
(m3/s) 

http://sniamb.apambiente.pt/Diretiva60CE2007/
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Cartografia- serviço wms e wfs 

http://sniamb.apambiente.pt/Diretiva60CE2007/ 

 

Elementos expostos 

• População afetada 
 

• Atividades económicas 
em risco 
 

• Acidentes de  poluição 
 
• Outras informações 

Cartas de Risco 

• Consequências/Exposição 
 

• Perigosidade 
 

http://sniamb.apambiente.pt/Diretiva60CE2007/
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INSPIRE – III.12 Riscos Naturais 

 

 

 

Riscos 

Naturais 

Sísmico  

Vulcânico  

Incêndio Atmosférico 

Hidrológico 

Áreas vulneráveis caracterizadas 
de acordo com os riscos naturais, 
que pela sua localização,  
severidade e frequência poderão 
afetar potencialmente a sociedade 
(Anexo 3). 
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Regras de Implementação - Tema III.12 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSs2eOB_FRshoVL-deRTLXV6dhGl9uPKJhHEO-vox0IUxwg/viewform?c=0&w=1
Questionario_NZ - Cópia.pdf
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Caso de Estudo – Modelo INSPIRE Core 

Objetos geográficos :   
•Área de perigo 
•Zona de risco 
•Elemento exposto 
•Evento observado (Portugal não tem esta 
layer) 

Formatos:  
•Vetorial 
•Raster 
Links externos :  
•“Abstract Observed Event”  
•“Abstract Exposed Element” (Temas: Estações 
de Monitorização Ambiental, Uso do Solo, 
Saúde Humana e Segurança, Sítios 
Protegidos) 
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Caso de Estudo – Modelo INSPIRE Core 
Tipos de campo: 
•“LikehoodOfOccorrence” - possibilidade  de 
ocorrência de um evento - voidable; 
•“LeveolOrIntensity”  - nível de risco - 
voidable; 
•“VulnerabilityAssessment” - vulnerabilidade  
do elemento exposto- voidable ; 
•“Determination Method”, Mandatório 
•Units of Measure (UOM) 
•“Base Types doumentation”, voidable 
Code Lists: 
•“Natural Hazard Classification”, voidable 
•“Exposed element Classification”, voidable 
 

Anexo D – Zonas de risco natural (Diretiva das 
Inundações – modelo (FD Group) 
Anexo A  - identifica os testes de validação que 
deverão ser aplicados após o processo de 
harmonização de dados.  
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Caso de Estudo – Anexo D 

O Anexo D descreve um  schema provisório para a Diretiva das Inundações 
(FD) e  acrescenta o modelo dos riscos naturais: 
 
• Code list: tipo de inundações; 

 
• Relaciona o modelo INSPIRE dos Riscos Naturais com o modelo 

INSPIRE Hidrografia Anexo I (”inundated land”); 
 

• Prevê a introdução do elemento “inundated land” no objecto Avaliação 
Preliminar de Risco de Inundação; 
 

• A identificação do Risco Preliminar de Inundação, está relacionada com 
a georreferenciação dos eventos de cheia; 
 

• Permite geometrias GM-object (polígono, ponto, linha); 
 

• Acresce dois objectos: “Potencial Flooded Area”, como resultado de 
uma Avaliação de Risco Preliminar (coincide com “Abstract HazardArea); 
 

• “Potencial Adverse Consequences” e “Adverse Consequences” estão 
representadas no objecto espacial “AbstratExposedElement”- code list: 
“Adverse Consequences”; 
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Caso de Estudo – Anexo D 
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III.12 Riscos Naturais – Code List 
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III.12 Riscos Naturais – Code List 
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Caso de Estudo – Características do Software  

Software 
Mapeamento 

 do Esquema 

Transformação  

de 

 Coordenadas 

Suporte  

GDB ESRI 

Codificação 

GML 3.2.1 
Estado 

Validação e 

Visualização 

dos Resultados 

Tarefas em 

Tempo Real 

Análise dos 

Dados Fonte 
Integra workflows 

HALE 3.2.5 Sim Sim 
Não 

(Profissional) 
Sim Open Source Sim 

Não 
(GeoServer 

+plugin 
Appschema)  

Não 

 
Workflow Editor 

 
Workflow Repository 

Service 

FME 2014 Sim 
Sim 

Sem EPSG 7263 
Sim Sim Comercial Sim Sim Sim 

 
Workflow dinâmico 
Cria Workspaces 

independentes do schema  

Plugin 

HALE- FME 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 



17 

Caso de Estudo 

Software 
Área de 

Inundação 
Zona de Risco Elemento Exposto 

HALE 2.9.5 

Período de 

retorno de 100 

anos 

 

Período de retorno de 100 anos 
População Afetada Período de 

retorno de 100 anos 

FME Desktop 2.1 
Período de 

retorno de 20 

anos 

Período de retorno de 20 anos 
Património Cultural Afetado 

Período de retorno de 20 anos 

HALE Schema 

Transformation 

Plug-in para FME 

- - - 
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Caso de Estudo – Transformação de Dados 

  

 

1. Correspondência dos Modelos 

Estudo das especificações dos 
dados/Regras de Implementação 

 

Mapeamento do schema - 
(modelo APA vs modelo INSPIRE) 

 

Quais as opções para publicar o 
serviço ? 

 

2. Mapping Tables/Transformação & validação 

Escolher o software ETL 
Transformação 

 

Configurar o esquema 

 

Gerar dados e validar 

3. Publicação dos dados 

Criar dados ou configurar WFS 

 

Upload dos dados ou 
disponibilização do serviço 

 

Editor de Metadados  

 

Criar serviços de pesquisa INSPIRE 
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Caso de Estudo – ETL de Transformação 

  

 
1º 

• Importar Source schemas (HALE) 

• Adicionar reader (FME) 

2º 

• Importar Dados (HALE) 

• Definir Writer (FME) 

3º 

• Definir Mapping Rules (HALE) 

• Definir Mapping Rules (FME), adicionar transformadores 

4º 
• Exportar Dados Validados (GML) 

5º 
• Validar dados transformados (apenas os campos obrigatórios preenchidos) 

6º 
• Importação do GML para BD PosGreSQL/QGis 
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Caso de Estudo – ETL de Transformação 

  

 1. Mapear os atributos 

obrigatórios 

2. Mapear os atributos 

disponiveis no 

modelo de origem 
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Caso de Estudo – FME UK Floods Demo 
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FME – INSPIRE Core Natural Risk Zones 
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Caso de Estudo – ETL de Transformação 
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Caso de Estudo – Problemas com geometrias 

  

 
Multis geometry - Um multi é uma coleção 

definida de geometrias de um único tipo comum 

que é tratado como uma única unidade. Multis não 

pode ser aninhado ou ter uma hierarquia dentro 

deles 

 

Multiple Geometry - Uma geometria múltipla é 

uma coleção contendo partes que são 

interpretadas como geometrias independentes. 

Cada parte é tratada como sua própria geometria 

completa, separada de outras partes. 

 

Attribute Agregattor - UOM 



 

• A cartografia da Diretiva 60/CE/2007 pode ser transformada no modelo INSPIRE Core dos Riscos 
Naturais; 
 

• Ambos os software HUMBOLDT Alignment Editor (HALE) e FME poderão ser utilizados para 
harmonizar dados geográficos da Diretiva das Inundações  (HALE - versão profissional GDB); 
 

• O schema provisório para a Diretiva das Inundações (FD) descrito nas regras de implementação do 
INSPIRE (Anexo D), deverá ser testado, uma vez que tem maior afinidade com o modelo de dados 
fonte da APA; 
 

• O modelo de dados de origem deverá ter um atributo com a identificação do “LocalId”, a definir 
posteriormente (APA), este deverá ter em conta a unidade de gestão associada à zona crítica (UOM); 
 

• A criação do “INSPIREID” deverá seguir as recomendações do GTR; 
 

• Os dados geográficos avaliados revelaram consistência lógica, isto é têm estrutura física do modelo 
de riscos naturais, as características topológicas adequadas (relação entre polígonos) e têm domínio 
de dados adequado (enquadrado nas listas admissíveis de atributos). As regras de consistência 
lógica foram implementadas ao nível dos valores dos atributos com recurso a listas codificadas nos 
diagramas de classes UML, por exemplo: “Hazardcategory (Flood-URI)”; 
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Conclusões/Recomendações  



• A qualidade posicional dos dados não revelou qualquer heterogeneidade, isto é, os dados 
revelaram proximidade dos valores “reais”, tendo em conta as posições relativas e o sistema 
de referência de coordenadas; Não foram testados dados de outras regiões (RAA e RAM); 
 

• A qualidade temática dos dados também foi testada, por exemplo os atributos não - 
quantitativos associados ao nível de risco (insignificante, baixo, médio, alto e muito alto) são 
passíveis de serem transformados no modelo INSPIRE; 
 

• O modelo da cartografia das inundações é complexo relativamente à definição de geometria,  
em ambos os software, nomeadamente com as layers poligonais: área de inundação e zona de 
risco. 
 

• Com o FME, foi necessário acrescentar vários transformadores como: Donut extractor, Donut 
Builter, Aggregattor, AttributeCopier. No HALE foram superadas as questões de 
heterogeneidade da geometria com o transformador (“GMsurface”). 
 

• O software FME ainda não tem disponível o sistema de referência EPSG 3763. 
 

• O ArcGis tem já disponível uma FME extension (FME Interoperability Tool). 
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Conclusões/Recomendações  



 
• O teste do HALE identificou a necessidade de criar uma codelist para o nível de risco, 

combinação das consequências de um evento com a probabilidade associada de ocorrência 
(ISO/IEC 31010 – Técnicas de Avaliação de Riscos); 

 
• Com o FME, recorremos à demo do modelo das inundações do Reino Unido (fonte em suporte), 

e à demo das parcelas cadastrais (geometria); 
 

• Ainda não existe um validador que permita examinar os objectos espaciais especificados no 
INSPIRE GML para o tema dos riscos naturais. 
 

• Os GML gerados têm dimensoes consideráveis (GDB) 
 

• Partilha de conhecimento adquirido durante a sua implementação, o que se traduz numa mais-
valia para trabalhos futuros. 
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Conclusões/Recomendações  



 
https://docs.safe.com/fme/html/FME_Desktop_Documentation/FME_Workbench/!FME_Geometry/Multis.htm 

 

http://www.esdi-community.eu/projects/hale 

 

https://knowledge.safe.com/articles/1359/inspire-natural-risk-zones-demo-annex-iii.html 

 

http://inspire.ec.europa.eu/Themes/140/2892 
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Obrigado! 
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