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Notas desta apresentação: 

 

Sempre que existir a nota [Link] pode-se consultar a informação relacionada no “Link”  

 

 Sempre que existir a nota [Link PCT] pode-se consultar a informação relacionada no “Link da plataforma colaborativa google drive” INSPIRE 

 

… e agora? 

 

Harmonizar CSDG segundo os modelos de dados e 
as especificações INSPIRE… 

 

De que necessita a Comissão Europeia? 
(dados para «cumprir» com 55 diretivas ambientais!!!) 

… e principalmente: de que necessita o nosso País? 
 

 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

Conjuntos e Serviços 
de Dados Geográficos 
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 Diretiva Inspire na Região Autónoma dos Açores [partilha de ecrã] (3ª Sessão Técnica RAA, 18 e 24 de maio 2016): 

 https://youtu.be/OSOh_l38064 

 http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_DiretivaInspire.pdf 

revisão do SNIG 

transposição da diretiva 

http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/SNIG2020/SNIG2020visao.pdf 

 

- Atualizado pelo DL 84/2015 

- Alterado pelo DL 29/2017 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

Cria oSNIG 

 

http://ospt.artica.cc/esop.pdf
https://youtu.be/OSOh_l38064
https://youtu.be/OSOh_l38064
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_DiretivaInspire.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_DiretivaInspire.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/SNIG2020/SNIG2020visao.pdf


 

• Os dados provêm de diferentes organizações, com diferentes formas de representar 
a informação geográfica, diferentes formatos e Sistemas de Referência Espacial 
(SRS), tornando a integração de dados uma tarefa complexa. 

 

• As Infraestruturas de Informação Geográfica (IIG) ou Infraestruturas de Dados 
Espacias (IDE) normalizadas contribuem para ultrapassar algumas complexidades do 
parágrafo anterior, fornecendo “Dados/Serviços” que possam ser úteis a uma 
comunidade de utilizadores que é cada vez mais dependente de dados geográficos. 

 
 Uma IIG é um conjunto de tecnologias, políticas, acordos institucionais que facilitam a 

disponibilização e acesso a informação de natureza espacial.  

 

 As IIG viabilizam a pesquisa, avaliação e exploração de informação geográfica por utilizadores 
diversos (administração pública, academia, centros I&D, empresas, ONGs e cidadãos)  

 SNIG2020: http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/ontheroad/SNIGontheroad-CCDR-Caetano.pdf 
 Diretiva INSPIRE Estado de implementação e desenvolvimentos futuros (4ª Sessão Técnica RAA, 7 e 9 de junho 2016): 

 https://youtu.be/QaOUktVqBz8 

 http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/4SessaoTecnica_SNIGontheroad-açores-Caetano.pdf 

 

 ENiiG2016:  
http://eniig.dgterritorio.pt/sites/default/files/ENiiG2016_MarioCaetano_DGT.pdf  
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         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/ontheroad/SNIGontheroad-CCDR-Caetano.pdf
http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/ontheroad/SNIGontheroad-CCDR-Caetano.pdf
http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/ontheroad/SNIGontheroad-CCDR-Caetano.pdf
http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/ontheroad/SNIGontheroad-CCDR-Caetano.pdf
http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/ontheroad/SNIGontheroad-CCDR-Caetano.pdf
https://youtu.be/QaOUktVqBz8
https://youtu.be/OSOh_l38064
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/4SessaoTecnica_SNIGontheroad-açores-Caetano.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/4SessaoTecnica_SNIGontheroad-açores-Caetano.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/4SessaoTecnica_SNIGontheroad-açores-Caetano.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/4SessaoTecnica_SNIGontheroad-açores-Caetano.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/4SessaoTecnica_SNIGontheroad-açores-Caetano.pdf
http://eniig.dgterritorio.pt/sites/default/files/ENiiG2016_MarioCaetano_DGT.pdf
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         Dificuldades? 
 Muitas e das mais variadas formas (harmonização de dados incluída “no bolo” deste processo): 

  1ª) A necessidade da venda de informação geográfica é um entrave a políticas de dados abertas nos organismos. A 
sustentabilidade das instituições não pode ser posta em causa e tem de ser assegurada pela tutela. 

 

 2ª) A informação geográfica continua a ser encarada como algo “acessório” e não fundamental. Ainda não existe a 
sensibilidade para aproveitar este veículo “chave” para o desenvolvimento (económico, etc.)  do país. 

 

 3ª) Diretiva que ainda não foi devidamente assimilada por todos os intervenientes (tutela, dirigentes das instituições 
e técnicos…) . A capacitação para a implementação da diretiva ainda está aquém das suas efetivas necessidades… 

 

 4ª)  Aspetos de índole política/organizacional levantam-se e ultrapassam muitas vezes as questões de capacidade 
técnica. Anos a fio de “desmantelamento” de recursos humanos e know-how para esta temática na Administração 
Pública (AP). 

 

 5ª) A Comissão Europeia diz pouco (ainda estão em diversas fases de desenvolvimento) sobre como se deve fazer e 
validar. “Cada instituição/país” faz o que lhe parece melhor e com metodologias muito diferentes. 

 

 6ª) Os dados existentes na AP (em geral) servem um universo pouco abrangente. Também por isso, muitas entidades 
produzem dados semelhantes sem cooperarem para finalidades comuns. Pouca “cultura de informação geográfica” 
de muitos dos intervenientes. 

 

 7ª) A especificação de dados remete (muitas vezes) para informação geográfica que não existe na AP Central e, 
quando existe, é a um nível municipal, regional e empresarial em contextos muito diferentes de gestão e com muitas 
particularidades em que “cada um” serve os seus propósitos de forma desintegrada… 

  

 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

(…) 
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 Open Source e os Sistemas de Informação Geográfica (2ª Sessão Técnica RAA, 26 abril 2016): 

 http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf 

 Fundamentos básicos de SIG (1ª Sessão Técnica RAA, 13 abril 2016): 

http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/1Sessao_Apresentacao_RaquelMedeiros.pdf 

“Ambiente CAD” -> difícil associar aos 
dados  a relação geometria/atributos, 
etc. 

“Ambiente SIG” -> mais difícil de assegurar qualidade aos dados 
na representação cartográfica e na impressão (offset), etc. 

Dados 

Dados 

Output WEB (automático 
para visualizadores) 

Mini-edição 
manual 

Output em papel 
(menos qualidade, 
menos recursos) 

Representação 
cartográfica 

CAD 

SIG 

Output em papel 
(mais qualidade, 
mais recursos) 

Simplificação de processos e menos qualidade 

Base de dados geográficos contínua -> CAD (manter rotinas) ou SIG 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/1Sessao_Apresentacao_RaquelMedeiros.pdf


• “Software CAD”: 
• estabilidade; 
• rapidez na aquisição dos dados;  
• útil para cartografia de base;  
• ainda deve ser o mais utilizado (na administração pública em geral);  
• realidade difícil de dissociar; 
• ferramentas consolidadas;  
• ferramenta de desenho (ganhos/perdas); 
• facilidade nos automatismos… 

 
• Onde estão  implementadas muitas ferramentas relacionadas com: 

• Aquisição, manutenção e atualização  de dados (controlo de qualidade) 
• Simbologia… Papel… Etc… 
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         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 



• “Software SIG”: 
•  em constantes atualizações; 
•  muita variedade;  
• velocidade de atualização de software  
(pode ser problemático para gerir processos); 
• implica muito acompanhamento 
 e constantes alterações às instruções de 
trabalho das diversas tarefas a executar… 
 

 Algumas notas 
• Aquisição, manutenção,  
atualização de dados (controlo de qualidade): 

• Controles orientados para  
assegurar a consistência do 
produto (consistência entre camadas) 
• Gestão da vida dos elementos 
• Normas ISO, simbologia para Web/Papel… 
• … 

 

• Recursos humanos/financeiros… 
• Gestão/acompanhamento/evolução 
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         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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• “Software SIG”: - Regras de captura dos dados / atualização / generalização, etc… 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

• “Software SIG”: - Regras de captura dos dados / atualização / generalização, etc… 
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A “minha” instituição produz todos os dados que o INSPIRE pretende? 

Sim. Porque…  
– produz a geometria adequada e alguns atributos (produzidos na missão de âmbito nacional) 

conseguem encaixar nas especificações de dados INSPIRE através de um mapeamento (quase) direto 
dos valores dos atributos nacionais para os valores das codelists (listas de código) INSPIRE, ou através 
da extensão de uma codelist,  quando é possível. 

 

Não. Porquê? Porque “penso que”… 
– a “minha” entidade apenas tem dados alfanuméricos. 

 

– a entidade B tem a geometria desadequada mas produz (de alguma forma) o(s) atributo(s) XPTO. 

 

– a entidade C tem a geometria adequada mas o formato de dados em que tem os seus dados não lhe 
permite saber onde começa e termina determinado atributo / propriedade / evento. (exemplo: dados 
ainda em formato CAD). 

 

– a entidade D tem a geometria adequada mas segmentada de forma desadequada daquela que se 
pretende na diretiva. 

 

– a entidade Z produz a geometria que se pretende mas não adquire nenhum dos atributos INSPIRE 
obrigatórios ou pretendidos. 

– etc… 

 

  

  

 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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Como devemos encarar esta diretiva e a harmonização dos dados? 
 

Como uma oportunidade para: 
 - (Re)organização dos organismos da Administração Pública (AP) 

com responsabilidades no domínio da informação geográfica; 

 

 -  Reforçar Cooperação/Protocolos entre entidades: 

  - Os dados deixarem de ser vistos isoladamente mas numa 
 perspetiva integrada… 

  - Quem utiliza os dados/serviços sabe que estão 
 harmonizados num modelo comum.  

  - Começar a perceber que os dados têm que ter muito mais 
 organização e  valor/riqueza na sua representação espacial e 
 alfanumérica (semântica, etc.) 

  - …   
 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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Como devemos encarar esta diretiva e a harmonização dos dados? 
 

O que é que é possível fazer em termos técnicos? Por onde devemos começar?  

(Cada caso/entidade é diferente) 

 

 1) Concentraram-se esforços em (Resultados  da Monitorização e da Tabela de Caracterização de CSDG a 
reportar em 2017): 

 Disponibilizar serviços “as is”  de visualização (WMS) e de descarregamento (Atom, WFS) dentro do 
entendimento que as instituições (no âmbito dos grupos de trabalho temáticos) fizeram, através de um report 
(excel) “Caraterização dos CSDG”.  

   

 … e os metadados dos dados e serviços respetivos destinados a conseguir valores razoáveis (~75%) de 
conformidade INSPIRE.  

  • em dados existentes (ainda não harmonizados ou harmonizados caso já existam) 

 

   

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

As instituições reportaram CDG que produzem ou detêm mas não 
fizeram ainda uma análise muito detalhada (reflexão) com base nas 

disposições de execução da diretiva INSPIRE. 
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e-reporting e CDG Prioritários!? 

 
Sub-elements/spatial data sets prioritários para as diretivas ambientais… 

 

 

  
 

 

… várias diretivas ambientais que “pretendem” 
os dados de diferentes formas… 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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Requirements metadata 
assess conformance 

Ou seja:  Existe uma grande variedade de formatos de dados e duplicação dos mesmos; 

Muitas lacunas geográficas ainda permanecem; 

Problemas na captura, atualização, manutenção e qualidade dos dados; 

Modelos concetuais quase inexistentes; 

 Os sistemas de referência não estão harmonizados; 

Muitas fontes de dados não são consistentes; 

 Escalas não são compatíveis; 

 Os dados não são interoperáveis; 

 Os custos e as restrições de acesso. 20 

Processo de Harmonização de CDG 
Algumas das dificuldades 
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Requirements metadata 
assess conformance 

Processo de Harmonização de CDG 
Algumas das dificuldades 

21 
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• Diretiva INSPIRE 

– Criação da Infraestrutura Europeia 
de Informação Geográfica 

– Disponibilizar aos utilizadores 
serviços integrados de informação 
geográfica 
 

• Principais exigências 

– Metadados 

– Dados e Serviços interoperáveis 

– Serviços de Rede 

– Acesso e partilha de dados 

– Monitorização e reporting 

Recolha 

Harmonização 

Partilha 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 



• Fases da implementação da 
Diretiva INSPIRE 

1. Documentação - criação e 
disponibilização de 
metadados 

2. Acessibilidade - por 
intermédio dos Serviços de 
Dados Geográficos 

3. Harmonização - por forma a 
garantir a interoperabilidade 
dos CDG 
 

5 
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Processo de Harmonização de CDG 
Roadmap 

Dados existentes 
harmonizados e disponíveis 
através de serviços de rede: 

- Anexo I (23-11-2017) 
- Anexo II e III (21-10-2020) 

Dados novos (ou extensamente 
reestruturados) 

harmonizados e disponíveis 
através de serviços de rede: 

- Anexo I (23-11-2012) 
- Anexo II e III (21-10-2015) 
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• Desafio 

– Organização dos dados 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

• Harmonização de dados na Directiva INSPIRE 

  

 “o processo que permite desenvolver especificações para 
conjuntos de dados, de modo a que seja possível aceder a estes 
dados através de serviços, numa representação que permite 

combinar esses dados com outros dados 
harmonizados de forma coerente” 
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• Formas de harmonização dos CDG 

– On the fly, usando serviços de transformação. 

 

– Offline, usando ferramentas de harmonização. 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 



Implementing Rules 
(Disposições de execução = Legalidade)  

 

Guias técnicos (Data Specifications) 

• GeoPortal INSPIRE 

– Modelos UML  

 (HTML, projecto EA) 

– XML schemas 

– Feature catalog 

– Matching tables 

http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892  

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

Especificação de dados: 
http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892 

existe apenas um desenho XMI 

conceptual/lógico com as 

Implementing Rules 
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http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
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… ou Enterprise Architect: 
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm  

No GeoPortal INSPIRE não existe nenhum modelo de dados físico feito a 

partir de UML, ou seja, não existe o ficheiro XMI (XML Metadata 

Interchange) para nenhum SGBD de forma a gerar o schema da base de 

dados vazia com todos os relacionamentos., estruturas físicas, etc 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
http://www.sparxsystems.com/resources/webinar/arcgis/geodatabase-modeling-intro/design-arcgis-schemas-with-uml-and-enterprise-architect-intro.htm
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Harmonização de dados geográficos 
Início processo  
de harmonização 

Identificação 
do CDG 

Modelo 
de dados? 

Matching 
Table 

Identificação 
target schema 

Preencher a 
Matching 

Mapeamento? Documentar 

Escolher 
ferramenta de 
transformação 

Efectuar a 
transformação 

Guardar a 
transformação 

Documentar e 
revalidar 

Validação 

GML 
harmonizado 

Fim processo  
de harmonização 

Não 

Não 
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Sim 
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dados INSPIRE 
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Início processo  
de harmonização 

Identificação 
do CDG 

Modelo 
de dados? 

Modelo de 
dados INSPIRE 

GML 
harmonizado 

Fim processo  
de harmonização 

Publicação dos 
dados harmonizados 
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Início processo  
de harmonização 
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• Processo 1 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 



• Passo 1: Identificar e caracterizar a informação original (source) 

• Passo 2: Identificar o modelo de dados INSPIRE (target) 

 

       http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ 
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         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 
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Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema fonte): 

 Identificar e caracterizar a informação geográfica existente: 

– Formato dos dados / Geometria 

– Representação espacial 

– Atributos  

– Sistema de Coordenadas 

– Metadados, etc. 

 

  

  

 

Modelo de representação Vetorial 

Formato dos dados / Geometria Shapefile / Polígonos 

Sistema de referência ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) PT-TM06 

Unidade Mínima Cartográfica 

(UMC) 

1 ha 

Unidade Mínima Cartográfica 

Distância mínima entre linhas 

20 metros 

Nomenclatura Nomenclatura hierárquica com 5 níveis de detalhe e 226 classes 

Designação dos atributos Terminologia/ Formato 

 

Área (ha) AREA/ Float (19 algarismos/10 casas decimais 

Identificador único FID/ OID (4 caracteres) 

Classe de Ocupação do Solo USO/ String (10 caracteres) 

Exemplo: Carta de Ocupação do Solo 2010 

REVER: 
Workshop sobre Harmonização de Dados Geográficos de acordo com as especificações 

INSPIRE - abril de 2016, DGT 

http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf 

 

Vídeos: 

Harmonização da COS de acordo com as especificações INSPIRE - Teresa Zuna – Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=61m15WdDHEQ 

Harmonização da COS de acordo com as especificações INSPIRE - Teresa Zuna – Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=azcRtbgYZzA 

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
http://snig.igeo.pt/Inspire/documentos/workshop-COS/TZ-INSPIRE-COS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=61m15WdDHEQ
https://www.youtube.com/watch?v=azcRtbgYZzA
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Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema fonte): 

 - Ainda tenho os dados no formato CAD (dgn, dwg)?  Sim. 

 - Existem “construídos” processos automáticos de extração/conversão para “formato SIG”? Não. 

   

  Então, por exemplo, converter “manualmente” CAD-SIG (ArcGIS, QGIS, outro) 

    

  

  

 

  

Recolha de informação e Conversão de dados para SIG (1ª Sessão Técnica RAA, 13 Abril 2016, LREC): 

http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/1Sessao_Apresentacao_MarleneAntunes.pdf  

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/1Sessao_Apresentacao_MarleneAntunes.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/1Sessao_Apresentacao_MarleneAntunes.pdf
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Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema fonte): 

 - Ainda tenho os dados no formato CAD (dgn, dwg)?  Sim  / Não. 

 - Existem “construídos” processos automáticos de extração/conversão para “formato SIG”? Não. 

   

 Então, por exemplo, arranjar processos automáticos (Workflows) “CAD->SIG” ou “SIG1Entrada->SIG2Saída”. 
Ferramentas: (ArcGIS Desktop [model builder, data interoperability extension], FME, QGIS, scripts, outro…) 

    

  

  

 

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 
 II.2 Land Cover – Carregamento de dados da SRAA no Modelo de Dados INSPIRE RAA [partilha de ecrã] (3ª Sessão 

Técnica RAA, 18 e 24 de maio 2016): 

 https://www.youtube.com/watch?v=KgFFxQn1PGQ&feature=youtu.be 

http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3SessaoGPII.2Land%20Cover_CarregamentoDadosSRAAModel

oDadosINSPIRERAA.pdf 

 

Model 

Builder  

https://www.youtube.com/watch?v=KgFFxQn1PGQ&feature=youtu.be
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3SessaoGPII.2Land Cover_CarregamentoDadosSRAAModeloDadosINSPIRERAA.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3SessaoGPII.2Land Cover_CarregamentoDadosSRAAModeloDadosINSPIRERAA.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf


Análise das Disposições de Execução (DE): 
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http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ 

Esta figura ilustra as relações e as dependências existentes entre os documentos 

INSPIRE. As caixas representam as disposições de execução ou outros documentos 

relevantes; os cilindros representam os registos para certos elementos constituintes da 

IDE e há a obrigatoriedade de possuírem uma identificação única através de um http URI. 

As setas demonstram as relações de dependência entre os diversos documentos 

INSPIRE Thematic Clusters 

https://themes.jrc.ec.europa.eu/ 

 

 

 

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema alvo): 

  

http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/
https://themes.jrc.ec.europa.eu/
https://themes.jrc.ec.europa.eu/
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• Especificações de Dados INSPIRE 

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema alvo): 
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• Diagramas UML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Feature Catalog – tipo de objecto e de dados espaciais definidos 
nas especificações de dados. 

http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/  

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema alvo): 

  

http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/


         Analisar: 
• Disposições de execução (pdf, ferramenta interativa de pdfs, etc) 

• Data models: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels 

• Matching tables (XML  abrir com o Excel) : http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/ 

•  GML Application Schemas : (XSD  abrir com o HALE): http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ 

 

•  Excel da RAA (“matching tables“ e outros dados relevantes) [Link PCT] 
•  Temas INSPIRE (DE interativa) – Anexos I [Link] e III [Link] 
•  Tem um “Modelo de dados” [Link] (template de uma personal geodatabase ESRI) 
 

 

40 

GT Tema do Anexo DE pdf DE interativa 
Matching tables 

 (XML  abrir com o Excel) 
GML-AS 
(XSD) 

GTI-TE-9 

 

- 

 

 Topografia  

e  

Cadastro 

I.3 Toponímia  [Link] [Link] [Link XML] = [Link XML PCT]  [Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

I.4 Unidades administrativas [Link] 
[Link] 

 
[Link XML] = [Link XML PCT]  [Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

I.5 Endereços [Link] [Link] [Link XML] = [Link XML PCT]  [Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

I.6 Prédios (Nota: em PT é diferente de 

Parcelas cadastrais) [Link] 
[Link] [Link XML] = [Link XML PCT]  [Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

I.7 Redes de transporte [Link] [Link] 

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

I.8 Hidrografia [Link] [Link] 

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

III.2 Edifícios [Link] [Link] 

  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

  

[Link XML] = [Link XML PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

[Link  XSD v4.0] = [Link  XSD PCT]  

Análise das Disposições de Execução (DE) dos temas do GT temático e de outra documentação relevante: 

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNTVhFWjdvWmc2aHM
http://www.ideia.azores.gov.pt/projetos/inspire/Paginas/TemasInspireAnexoI.aspx
http://www.ideia.azores.gov.pt/projetos/inspire/Paginas/TemasInspireAnexoIII.aspx
http://www.ideia.azores.gov.pt/projetos/inspire/Paginas/modelos-dados.aspx
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.1.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=gn
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Geographical Names Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNcFJqMXAzbzFYdms
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/gn/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNc0hucDEwcmk3LTA
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AU_v3.1.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=au
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/AdministrativeUnits Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNZk4wX01HMnBuSGM
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/au/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWUNnSzJtT3RYZlU
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.1.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=ad
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Addresses Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNeDk2MWFlWklUR1U
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ad/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNOTBycDZfRHRaUXM
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_CP_v3.1.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=cp
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/CadastralParcels Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWWR5Q3l1WlpEX2c
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/cp/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNbnB2NXo1ekM3LUE
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.2.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=tn
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Common Transport Elements Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNQTdzdUhreEZtWGM
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Cable Transport Network Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWWR5Q3l1WlpEX2c
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Air Transport Network Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWWR5Q3l1WlpEX2c
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Railway Transport Network Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWWR5Q3l1WlpEX2c
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Road Transport Network Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWWR5Q3l1WlpEX2c
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Water Transport Network Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNWWR5Q3l1WlpEX2c
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/tn/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNcHl0WWZoZHZMYWc
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/tn-c/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNd3ZKTGJNTWRhMEU
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/tn-a/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNVUl3bTMzcWMxd3M
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/tn-ra/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNaTd1cmo4ZldqSW8
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/tn-ro/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNbnBLdzZVaGpacjQ
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/tn-w/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNN0Y0MG1FUUZDUlE
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.1.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=hy
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Hydro - base Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNQW9UUkVqWlBQd2s
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Hydro - Network Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNSFZNbnBILWdnMWs
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Hydro - Physical Waters Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNUkEyN2hDSTc5cHc
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNMDFGYnNrZkFod00
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy-n/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNdTZTR3NSenJzNXc
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy-p/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNYU9vZjVxa3NjdXM
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_BU_v3.0.pdf
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ThemeOverview.action?themeId1=bu
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/BuildingsBase Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNM1ZkeWRoUjFHazA
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/mapping/Buildings3D Mapping Table.xml
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNM1ZkeWRoUjFHazA
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu/0.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNejZKcmVHRGdUZlE
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-base/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNcnd3Ym5FYkUyb1U
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-core2d/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNMkllQ0NaZU9fdG8
http://inspire.ec.europa.eu/schemas/bu-core3d/4.0/
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNRDlySDhvWDRobms
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Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema alvo): 

 - Identificação do tema da diretiva INSPIRE 

 - Interpretação dos documentos INSPIRE 

  - General Conceptual Model    http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf 

  - Data Specifications    http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 

– Feature catalog (Catálogo de objectos) 

– Codelists, etc… 

– Diagrama UML  

– Matching table (Tabela de correspondências) 

– Application Schema .XML , etc… 

 

  

 - Analisar o esquema alvo (para saber o que se pretende e como vamos lá chegar a partir dos dados fonte). 

 - Repensar estratégias, e novos workflows (a montante), para analisar de que forma os dados fonte conseguem “encaixar” no “esquema alvo”. 

  - Dificuldades: Pode não ser possível “encaixar” os dados existentes neste modelo de dados (de nenhuma forma) já que os dados foram 
 adquiridos com outros propósitos.  

   

 

  

  

 

Com o software Hale é possível:  

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
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Como devo fazer? 
1)  Análise dos dados (esquema alvo): 

  
Objetivo principal (nesta fase):  

Identificar e tentar perceber se com os dados que temos é 
possível “dar resposta” às propriedades obrigatórias (mandatory): 
 - facilmente identificadas no error log quando não estão preenchidas 
 

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 
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Como devo fazer? 
1) Análise dos dados (esquema alvo):  propriedade obrigatória         inspireId 

 

Grupo Transversal (GTI-TR) [PCT]:  

   

Com o software Hale:  

GTI-TR [PCT]:  

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 

https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QaGlvTXhHZWNnZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QaGlvTXhHZWNnZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QaGlvTXhHZWNnZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QeHI0d082eHl6Y1k
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QeHI0d082eHl6Y1k
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QeHI0d082eHl6Y1k


Como devo fazer? 
1) Análise dos dados (esquema alvo):  codelists = listas de códigos 

 

GTI-TR [PCT]:  

   

Com o software Hale:  

         Processo de Harmonização 
1. Análise do CDG 
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https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QVG5XQnFpNmlQVjQ
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QVG5XQnFpNmlQVjQ
https://drive.google.com/open?id=0B-wErSs8ZS9QVG5XQnFpNmlQVjQ
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• Processo 2 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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• Passo 3: Comparar e documentar a informação inicial e final 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 
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Como devo fazer? 
2)  Mapeamento 

 - Deve-se analisar a documentação existente para o efeito: 

  -                                     http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA  

         

 

         - Matching table 

         - hale transformation (permite abrir e ver as propriedades de determinado Spatial object type) 

   

 

 

  - Folha de cálculo da RAA           MODELO DADOS INSPIRE_SRAA.XLSX [Link PCT] 

 

 

 

  -  Registry (Extensões das codelists são mantidas pelos estados membros  utilizando a aplicação 
 Re3gistry  disponível em http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801) 

 

   - Codelists (traduções) ;  

   

 

 

 

 

 

 Modelo de Dados Inspire da Região Autónoma dos Açores [partilha de ecrã] (3ª Sessão Técnica RAA, 18 e 24 de maio 2016): 

 https://youtu.be/Eb0RX1uFnZo 

 http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_Modelo%20de%20Dados%20Inspire%20RAA.pdf 

Translations of TG code list values: 
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/registry-development/wiki/TG_values_translations 

 

O principal resultado desta aplicação é a lista dos objetos INSPIRE , incluindo suas propriedades - atributos, valores de listas de código ,etc, que são relevantes para um conjunto de dados .  
A lista final inclui também todos os objetos associados e suas propriedades.  

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 

http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/FindYourScope.action;jsessionid=87E934A7777D1EFBF558E72DABB6B9AA
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNTVhFWjdvWmc2aHM
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNTVhFWjdvWmc2aHM
https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNTVhFWjdvWmc2aHM
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11801
https://youtu.be/OSOh_l38064
https://youtu.be/Eb0RX1uFnZo
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_DiretivaInspire.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_Modelo de Dados Inspire RAA.pdf
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/registry-development/wiki/TG_values_translations
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/registry-development/wiki/TG_values_translations
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/registry-development/wiki/TG_values_translations
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/registry-development/wiki/TG_values_translations
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/registry-development/wiki/TG_values_translations
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• Passo 3: Comparar e documentar a informação inicial e final 

– Matching table 

DS INSPIRE 
"sitename" 

Source schema 
"nome" 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 

Modelo Inspire  
*.xsd 

CDG da entidade 
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Como devo fazer? 
2)  Mapeamento 

 - Preenchimento da matching table 

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 Voidable 

Multiplicity 

Atributos 

Descrição dos atributos 

Application  
schemas 

Descrição  
application schema 

gml: identificador único 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 



 
Schema matching - identificam-se conceitos com semelhanças semânticas (termos, definições, 

descrições), que possam ser comparáveis.  

 
Schema mapping - regras de transformação a aplicar entre objetos mapeados. Esta fase 

pode incluir a reclassificação de valores e a conversão de tipos de dados (números, textos, 

geometrias) ou de sistemas de referência geográfica.   
Schema transformation - processo de extração, transformação e carregamento dos dados. 

Este processo move os dados desde a sua origem no “esquema fonte” para o destino de acordo 

com o “esquema alvo”. Este processo é conhecido como ETL (Extract, Transform & Load).   
Esquema alvo - Modelo INSPIRE 

 
Esquema fonte 

 
Transformação 

 
Matching          Mapping 

 tables 
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         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 
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• Passo 3: Comparar e documentar a informação inicial e final 
– Matching table 

• Cada atributo do source data tem de ser mapeado para o atributo mais 
relevante do target schema. 

• Alguns atributos são do tipo "complexo" e por isso poderá ser 
necessário "expandir" a matching table. 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 
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Schema Matching Theory: 

 

 

• Preencher a matching table “fazendo a ponte” com o excel / modelo de 

dados da RAA   

• Identificar o modelo de dados INSPIRE (target) 

 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ 

• Identificar dados obrigatórios (mandatory) 

• Identificar propriedades que podem ser voidable  
O modelo de dados INSPIRE define uma lista de enumerações a aplicar quando o objecto espacial não contém o 

atributo esperado. Os motivos voidable podem ser unpopulated, unknown e withheld. 

unpopulated - A propriedade não faz parte do CDG mantido pelo produtor de dados, embora esta 

característica possa existir no mundo real. Esta propriedade será atribuída a todos os objectos 

espaciais desse CDG; 

unknown - O valor correcto não é conhecido e não é possível produzi-lo, embora este possa existir; 

withheld - A propriedade pode existir, mas é confidencial e não é divulgada pelo fornecedor de dados. 

• Identificar as correspondências possíveis 

• Identificar as lacunas 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/


 

 
•A harmonização de dados é difícil porque, por exemplo (neste caso), 
conseguimos visualizar que pretende-se que haja ligações do tema dos 
Endereços (Addresses) com o tema dos Prédios (Cadastral Parcels) e dos 
Edifícios (Buildings)… mas não é só, porque este tema também se relaciona com 
a Toponímia (Geographical Names), “A Rede” de Transporte Rodoviário (Road 
Transport Network) e as Unidades Administrativas (Administrative Units). 
 

• Como existe a possibilidade dos atributos serem Voidable pode-se preencher o 
mínimo possível (nesta fase) em dados que ainda existam no  no nosso país. A 
médio prazo quando muitos conceitos estiverem assimilados e cimentados, os 
GTI-TE poderão abordar estas questões e avaliar a possibilidade das entidades 
cooperarem para discutir como tudo isto se poderia interligar e conjugar na 
respetiva missão de cada entidade. 

? 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 
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•  Adoção de uma linguagem universal para todas as 

instituições em que se consiga identificar univocamente 

cada objeto no contexto português e adaptado ao 

contexto europeu.  

 

Exemplo: perceber se uma mainroad vai ser uma 

estrada com características de Auto-estrada 

(caracterizar) e como tal é preciso harmonizar o 

conceito de “As estradas mais importantes numa 

determinada rede”. 

? 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 
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Como devo fazer? 
1)  Mapeamento (exemplo) 

  - No âmbito dos GTI-TE: Discutir assuntos “Passo a passo”, propriedade a propriedade, atributo a atributo, 
ou seja, no atributo XPTO todos temos de falar a mesma linguagem para determinado valor do atributo 
para os dados reportados. P.S: Cuidado porque a representação de um objeto geográfico em determinado 
intervalo de escala pode levar a interpretações  diferentes ou a outputs errados. 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

Geographical Names 
Target Schema - UML 

Geographical Names 
Target Schema – Software HALE 

<voidable> 

unpopulated  

unknown 

withheld 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 
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Como devo fazer? 
1)  Mapeamento (exemplo) 

  - No âmbito dos GTI-TE: Harmonizar conceitos, definições e terminologias harmonizadas por todas as 
entidades e que tenham uma correspondência biunívoca com o modelo de dados do INSPIRE, ou seja, 
analisar (nesta fase) se é possível “encaixar” valores (codelists) de determinada propriedade / atributo. 
Documentar (Edição simultânea no Google Sheets de todos os representantes dos GTI-TE, por exemplo).  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

Faseamento das tarefas: 
a) Propriedades obrigatórias: 
      - Documentar qual o enquadramento que a entidade XPTO tem pelos 
valores das codelists dos dados reportados com base na Tabela de  
caraterização dos CSDG a reportar em 2016.  
 
 b) Harmonizar o entendimento que cada entidade tem por determinado valor 
de uma determinada codelist / enumeração e avaliar se é possível chegar a 
resultados comuns, para todos “encaixarem” dados semelhantes no que viria a 
ser os dados entendidos por Portugal.  
 
c) Identificar as correspondências possíveis e as lacunas. 
  
d) Propriedades não obrigatórias Voidable (preencher o possível nesta fase): 
       - mesmo processo  que a) , b) e c)  

Semantics: 

Semantics – the study of what something means 

Terms – the basic semantic units for conveying concepts. Usually single‐word 

nouns. 

Dictionary – contains definitions and pronunciations 

Thesaurus – list words grouped together according to similarity of meaning 

(synonyms and antonyms) 

Ontology's – to describe the meanings in a systematic way 

oThere is a philosophical approach and a computer science approach 

Inserir Track changes em Google Sheets: [Link PCT] 

         Processo de Harmonização 
2. Mapeamento 

https://drive.google.com/open?id=0B8Zn96ftl1dNaGd3aDJZeVpBRVU


Implementing Rules EN vs PT http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&from=EN  

Implementing Rules (errata) http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0  

Catálogo (objetos, codelists, etc) http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/CatalogueINSPIREObjects.action  

Layers (WMS) http://inspire.ec.europa.eu/layer 

Glossário http://inspire.ec.europa.eu/glossary 

… … 

Links úteis importantes: 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PT/TXT/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&from=EN
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http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0
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http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0
http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0
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http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0
http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0
http://inspire.ec.europa.eu/documents/commission-regulation-eu-no-10892010-23-november-2010-implementing-directive-20072ec-0
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http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/CatalogueINSPIREObjects.action
http://inspire.ec.europa.eu/layer
http://inspire.ec.europa.eu/glossary
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• Processo 3 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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• Passo 4: Definir a ferramenta a utilizar e efetuar a transformação 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 



Harmonização CDG – E-learning, Workshop 

LINKVIT (GISIG E-learning Platform) 
INSPIRE Workshop - Data 

harmonization 2015 (HALE) 

a) Data Harmonisation [Link PCT] 

Transformation Workshop [Link PCT] b) Procedures for Data and Metadata Harmonization [Link PCT] 

c) Examples of Data Transformation [Link PCT] 

Exemplo: Varchar ‐> Date 

Exemplo: Polígono ‐> Ponto 

Resampling or filtering? 

60 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8Zn96ftl1dNY0ZsSndpeFVHblU
https://drive.google.com/drive/folders/0B8Zn96ftl1dNbTJKLVNkN0RTakU
https://drive.google.com/drive/folders/0B8Zn96ftl1dNZHpFYXAwS2Zfc0U
https://drive.google.com/drive/folders/0B8Zn96ftl1dNczg4WkN4WjZpVDQ
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         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

Aparte: A transformação de dados por vezes terá que ter em conta um ambiente de produção de dados e também  

uma perspetiva de generalização dinâmica dos dados para que estes sejam visíveis com diferentes representações 

geográficas, alfanuméricas e regras de simbologia, consoante os níveis de zoom  (intervalos de escala) de 

disponibilização dos dados. 

http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/20.06_2_09.00_Dorus_Kruse.pdf 

 

ELF Geo-Tools: http://elfproject.eu/documentation/geotool?field_tooltype_value=All 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wZkQ-J56n90&feature=youtu.be 

 

http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/20.06_2_09.00_Dorus_Kruse.pdf
http://elfproject.eu/documentation/geotool?field_tooltype_value=All
https://www.youtube.com/watch?v=wZkQ-J56n90&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wZkQ-J56n90&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wZkQ-J56n90&feature=youtu.be


Schema translation tools 

(Desktop / Server / Cloud): 

• Hale Humboldt (open source) 

• Altova [Mapforce] (comercial) 

• FME (comercial) 

• ArcGIS for INSPIRE (Data 

Interoperability extension) 

 

 
 

  

UML CASE Tools: 

• Eclipse (open source) 

• Enterprise Architect (comercial) 

•  Visio (comercial) 

•  Altova [XMLspy] (comercial) 
 

  

FERRAMENTAS E APLICAÇÕES: 

  

Schema matching 
Schema mapping 
Schema transformation 

 

  

Processo de Harmonização  
formato dos dados versus ferramentas 

62 (Data Interoperability extension) 

 

ArcGIS for INSPIRE: 

http://geospatialworldforum.org/speaker/SpeakersImages/Roberto%20Lucchi.pdf 

 

http://geospatialworldforum.org/speaker/SpeakersImages/Roberto Lucchi.pdf
http://geospatialworldforum.org/speaker/SpeakersImages/Roberto Lucchi.pdf
http://geospatialworldforum.org/speaker/SpeakersImages/Roberto Lucchi.pdf
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Como devo fazer? 
3)  Transformação do CDG 

 - Escolher ferramenta ETL (Extract-Transform-Load) 

 - Construir workflow de mapeamento (Tentativa/Erro) 

  - Se não for possível, deve-se rever se é possível alterar procedimentos (passos intermédios) a 
 montante. 

 

 Software Open Source: 

  - HALE 

  - Geokettle 

 

 

 Software proprietário: 

  - FME 

  - ArcGIS Data Interoperability 

  - Snowflake (Go Loader; Go Publisher) 

  

 Software gratuito: 

  - Geobide (Geoconverter, etc.) 

 

  

   

 

   

 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 
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Como transformamos / validamos os dados harmonizados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSPIRE validation workshop (Junho 2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=BMjmjJ8u0Ds&feature=youtu.be 

http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603AlbertoOlivares_SnowflakeSoftware.pdf 

 

 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603AlbertoOlivares_SnowflakeSoftware.pdf
http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603AlbertoOlivares_SnowflakeSoftware.pdf
http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603AlbertoOlivares_SnowflakeSoftware.pdf


Como transformamos / validamos os dados harmonizados? 
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INSPIRE validation workshop (Junho 2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=yFRyMdmXCrM&feature=youtu.be 

http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603ValidationFME_KenBragg.pdf 

 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

https://www.youtube.com/watch?v=yFRyMdmXCrM&feature=youtu.be
http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603ValidationFME_KenBragg.pdf
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• Define, avalia e executa mapeamento entre modelos de dados: 

– Ferramenta ETL Open Source 

– Bom suporte de XML/GML  

– Adaptações feitas relativamente à Diretiva INSPIRE (Code Lists e 
outras características) 

– Transformação em tempo real com feedback  

– Validação online 

– Permite a criação de scripts 

Hale – HUMBOLDT Alignment Editor 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 
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• Software Hale tem os princípios básicos 
do que se pretende:  

– Identificação das funções de 
mapeamento / transformação 

– Definir mapeamento / transformação 

– Exportação para GML 3.2.1 

         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

Hale – HUMBOLDT Alignment Editor 



 
GTI-TE-4 

Aprender a “trabalhar” com o HALE [Link PCT] 
[Link PCT] 

HALE Proxy Server 
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         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

 Humboldt Alignment Editor (HALE) – (Parte 1 e 2) [partilha de ecrã] (3ª Sessão Técnica RAA, 18 e 24 de maio 2016): 

 https://www.youtube.com/watch?v=GeyWAjqxPI8&feature=youtu.be  (Parte 1) 

 https://youtu.be/Bl_RJ-gnXQ4  (Parte 2) 

 http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3sessao_Humboldt%20Alignment%20Editor%20%28HALE%29.pdf  (Parte 1) 

 

 Harmonização de dados de Sondagens Geotécnicas com base no Modelo de Dados INSPIRE RAA e no HALE (3ª Sessão Técnica 

RAA, 18 e 24 de maio 2016): 

 https://youtu.be/lK9tRG1XFBg 

ttp://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_Harmonização%20de%20dados%20de%20Sondagens%20Geotécnica

s%20com%20base%20no%20Modelo%20de%20Dados%20INSPIRE%20RAA%20e%20no%20HALE.pdf 

https://drive.google.com/open?id=0B0vup-zkyKHMZHNjckc5RmNpblE
https://drive.google.com/open?id=0B0vup-zkyKHMcktKeC1idTNqRDg
https://drive.google.com/open?id=0B0vup-zkyKHMcktKeC1idTNqRDg
https://drive.google.com/open?id=0B0vup-zkyKHMcktKeC1idTNqRDg
https://www.youtube.com/watch?v=GeyWAjqxPI8&feature=youtu.be
https://youtu.be/Bl_RJ-gnXQ4
https://youtu.be/Bl_RJ-gnXQ4
https://youtu.be/Bl_RJ-gnXQ4
https://youtu.be/Bl_RJ-gnXQ4
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3sessao_Humboldt Alignment Editor %28HALE%29.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3sessao_Humboldt Alignment Editor %28HALE%29.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/GFOSS_26042016.pdf
https://youtu.be/lK9tRG1XFBg
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_Harmonização de dados de Sondagens Geotécnicas com base no Modelo de Dados INSPIRE RAA e no HALE.pdf
http://www.ideia.azores.gov.pt/docs/Documentos/3Sessao_Harmonização de dados de Sondagens Geotécnicas com base no Modelo de Dados INSPIRE RAA e no HALE.pdf


Como devo fazer? 
3)  Transformação do CDG 

 - A estrutura dos dados que pretendemos transformar (Source Schema) pode condicionar a escolha da 
ferramenta ETL (Extract-Transform-Load) 

  

 - Por exemplo, com o software Hale conseguimos: 
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         Processo de Harmonização 
3. Transformação do CDG 

Vários formatos para “dados de entrada”, incluindo online (URL, WFS), base de dados (PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite): 

 

Vários formatos para “dados de saída”, incluindo online WFS-T [experimental] 

 

No futuro?! 

Entidade A (repositório dos dados): 
- Responsável por gerir (adquirir, manter, atualizar, disponibilizar, etc) 
- Responsável pela geometria 
- Responsável pelo atributo B 

          Cooperação/Protocolos entre entidades: 
- Definir source schemas de produção dos dados 
- Definir atribuições e estratégias de cada entidade 
- Partilhar custos 
- Partilhar informação geográfica 
- Partilhar conhecimento 
- etc 

 

Entidade N: 
- Responsável pela propriedade / atributo Z 
-Responsável pela simbologia 
- etc. 

Entidade B: 
- Responsável pela propriedade / atributo C 

Harmonização 

Dados 

Entidade A 

WMS, WFS 

http://www.ogcnetwork.net/node/1629 

 

http://www.ogcnetwork.net/node/1629
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• Processo 4 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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• Passo 5: Validação do GML 
 

 

 

 

 

 

 

– HALE 

– Oxygen XML Editor 

– XML Spy Editor 

– eENVplus 

– INSPIRE Validator (development version) 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 
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• Ferramentas: 
 

– Hale – exemplo: LandCoverVector.xsd 

(a partir da versão 3 deixa de validar apenas o 

 GML application schema ; já valida com schematrons) 

 
– oXygen XML Editor 

• Software com custo 

• Valida com schematron 

 

– Online ETS – eEnvPlus Validator Service 

– … 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 



73 

• Passo 5: Validação do GML 

– Abstract Test Suite (ATS), incluídas em todas as Especificações 
de Dados dos anexos. 

– XSD, GML e Schematron. 
 

 

 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 
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• Passo 5: Validação do GML 

• ATS -- Annex A 

– Implementing Rules 

– Technical Guidelines 

INSPIRE Validation & conformity testing  
https://github.com/inspire-eu-validation/  

MIG-T e MIWP-5 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 

https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
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• Passo 5: Validação do GML 
 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 



76 

• Passo 5: Validação do GML 

– Executable Test Suite (ETS) 

– Ferramentas disponíveis: 
• OGC CITE (validação do GML) 

 

• JRC INSPIRE Validator  (validação do metadados) 

 

• eENVplus Validation Services (conformidade com os schemas INSPIRE e 
estrutura GML, inclui schematrons) 

 

• INSPIRE Validator (development version) 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 

http://cite.opengeospatial.org/teamengine/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/
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Problemas!!! 

 1) As ferramentas de validação (atualmente) nem sempre verificam todos os itens necessários para a 
reivindicação de conformidade (ao nível concetual). 

 2) A maioria das ferramentas de validação só executa a chamada “Validação do esquema” (schema validation). 

 3) Online ETS – eEnvPlus Validator Service -> Dentro de todas as validações que se têm de efetuar, este 
validador apenas ainda só valida schematrons temáticos para 4 temas da diretiva, até à data de Junho 2016. 

 3) Não existe nenhum validador oficial (concluído) para validar CDG 
 

 

 

Validation purpose  

• Na maioria dos casos as ferramentas SIG não conseguem “lidar” com arquivos GML adequadamente, impedindo assim a usabilidade eficiente de conjuntos de dados 

GML transformados, em ambiente SIG. 

• Demasiadas vezes, conjuntos de dados GML são caixas vazias, com muitos campos nulos opcionais que estão vazios.  

• =>  os dados podem estar em conformidade com o INSPIRE, mas podem não servir as necessidades dos utilizadores 
 

Data validation  

• Conjuntos de dados INSPIRE podem transformar-se em enormes arquivos GML causando "Out of Memory " e como tal é um problema para todas as ferramentas de 

validação.  

 

Quem desenvolve as ferramentas de validação: 

• Tem dificuldade para interpretar os requisitos INSPIRE  

 • Opções diferentes quando se interpretam as Technical Guidelines (Guias Técnicos) 

 • Não é claro onde se deve preencher dados no nó hierárquico do GML.  

• Muitos controlos não podem ser feitos automaticamente  

 • Muitos têm de ser verificados manualmente 

 

 

 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 

http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160602_Validation_quickscan.pdf 

 

http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160602_Validation_quickscan.pdf
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• Anexo A das especificações de dados 

 

– Abstract Test Suite (ATS) 

• Grupo 1 – normativo 

• Grupo 2 – informativo 

 

– Agrupados em diferentes  

classes de conformidade 

 

– Executable Test Suits (ETS) 

• implementam os ATS especificados 
pela Diretiva INSPIRE 

 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 
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         Processo de Harmonização 
4. Validação 

Schematron - linguagem de validação baseada em regras que verificam a presença ou ausência de padrões nas estruturas XML. 

 

 
Estrutura do GML (3.2.1) 
Verifica a conformidade do CDG com as especificações do 
GML (encoding rules), versão 3.2.1 no caso do INSPIRE. O 
ficheiro schematron constraints contém as especificações 
para o GML 3.2.1 de acordo com a ISO 19136 e encontra-
se disponível no seguinte endereço: 
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstr
aints.xml 

http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstraints.xml
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/SchematronConstraints.xml
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• Validação automática do GML 

– LandCoverVector.xsd 

– GML Schematron 3.2.1 

– LandCover Schematron 4.0 

 

• Validação manual do GML 

– Verificação manual da 
existência no gml, das 
características especificadas 
pelos ATS 

         Processo de Harmonização 
4. Validação 
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• Validação com os seguintes esquemas: 

– LandCoverVector.xsd (valida o GML application schema) 

– GML Schematron 3.2.1 (valida a estrutura do GML 3.2.1 – ISO 19136) 

– Land Cover Schematron 4.0 (existe schematron temático) 
 

         Processo de Harmonização 
4. Validação (oXygen) 
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• Online ETS – eEnvPlus Validator Service 

– Plataforma do eENVplus (http://showcase.eenvplus.eu) 

– Epsilon Italia Cloud Infrastruture for INSPIRE (http://cloud.epsilon-italia.it) 

– Apenas valida 4 schematron temáticos (em junho 2016) 

• Permite executar os ETS que implementam os ATS especificados pela 
Diretiva INSPIRE 

• Guia metodológico sobre o processo de validação 

 

         Processo de Harmonização 
4. Validação (eENVplus) 

INSPIRE validation workshop (junho 2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=Px-ISFfBHF8&feature=youtu.be 

http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603Martirano_Epsilon.pdf 

 

http://showcase.eenvplus.eu/
http://cloud.epsilon-italia.it/
http://cloud.epsilon-italia.it/
http://cloud.epsilon-italia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Px-ISFfBHF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Px-ISFfBHF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Px-ISFfBHF8&feature=youtu.be
http://eurogeographics.org/sites/default/files/20160603Martirano_Epsilon.pdf
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• Carregamento do CDG: 

– Recurso local 

– Recurso online 

– WFS (Get feature request) 

 

• Representação gráfica dos resultados  

      

         Processo de Harmonização 
4. Validação (eENVplus) 



A Comissão Europeia desenvolveu (até ao momento) algum validador (completo) para  

validar CDG harmonizados? 

Em desenvolvimento… 

 

 

 

 

  

  

 

Development of the INSPIRE Test Framework and Executable Test Suites: 
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The development version of the INSPIRE validator is available at 
 

 http://35.157.17.37/etf-webapp/  
 

    username: ******* 
    password: ** 

         Processo de Harmonização 
4. Validação (INSPIRE Validator - development version) 

http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://35.157.17.37/etf-webapp/
http://52.57.125.3/etf-webapp/
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         Processo de Harmonização 
4. Validação (INSPIRE Validator - development version) 

 Testar Conjunto de dados (exemplo: Toponímia – anexo I) 
 Para um conjunto de dados INSPIRE, codificado em GML, estar em total 

conformidade deve executar e passar todos os Test Suites na categoria 

apropriada. 

 Por exemplo, para um CDG de toponímia deve ir à categoria: 

 Basic tests - Este conjunto de testes examina a codificação GML de 

objetos espaciais especificados nos esquemas de aplicação INSPIRE 

GML “Nomes geográficos” e também, 

 Data Theme: Geographical Names e executar as 4 classes de 

conformidade 
 

 

 

 

 



 Testar Conjunto de dados (exemplo: Toponímia – anexo I) 

         Processo de Harmonização 
4. Validação (INSPIRE Validator - development version) 
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• Passo 6: Publicação do GML 

– MapServer 

– GeoServer 

– Deegree 

– ArcGIS Server 

         Processo de Harmonização 



• Passo 6: Publicação do GML 

– Serviço de descarregamento de acesso directo ao CDG: 
• WFS 2.0 / queries 

 

– Serviço de descarregamento de CDG pré-definidos: 
• ATOM 

         Processo de Harmonização 
4. Validação eENVplus 
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• Passo 6: Publicação do GML 

– Abstract Test Suite (ATS), incluídas em todas as Especificações 
de Dados dos anexos. 

• INSPIRE Validation & conformity testing  

 https://github.com/inspire-eu-validation/  

 

– Executable Test Suites (ETS) 
• OGC WFS 2.0 Conformance Test Suite  

• JRC INSPIRE Validator   

• GDI-DE Test Suite (foco nos metadados, serviços de visualização e 
descarregamento)  

         Processo de Harmonização 

https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
https://github.com/inspire-eu-validation/
http://cite.opengeospatial.org/teamengine/about/wfs/2.0.0/site/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/
https://testsuite.gdi-de.org/gdi/
https://testsuite.gdi-de.org/gdi/
https://testsuite.gdi-de.org/gdi/
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junho 2016: 
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr 

 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 

http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
http://www.eurogeographics.org/content/validation-workshop-organised-eurogeographics-jrc-and-eurosdr
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Resumo da Harmonização de CDG 

 
 

1) Passos para a harmonização de CDG 
 

2) Know-how / Capacitação  
 

3) Componentes para harmonizar CDG 
 

4) Coordenação e articulação de cada grupo de trabalho na harmonização 
de CDG 
 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 



92 

 

  

 

1)  Passos para a harmonização de CDG 

O processo de harmonização envolve a análise dos modelos de dados (origem e destino), o preenchimento da matching table ou quadro de 
correspondências, a transformação, a validação e a publicação dos CDGs. 
 

•A análise dos modelos de dados passa pela identificação do tema e a interpretação da fonte dos dados. A análise do formato, dos atributos, a sua 

representação espacial, o sistema de coordenadas e a qualidade dos dados em geral (conformidade, completude, consistência, exatidão, etc.), entre 
outros. Este processo envolve ainda a compreensão do target data model, a identificação do tema a que corresponde o CDG, a interpretação do 
documento Data Specification e os modelos de dados.  
 

•As matching table são utilizadas para estabelecer correspondências, ou seja, o mapeamento entre a geometria e os atributos contidos no modelo 

de dados de origem (source schema) e a estrutura do modelo dos dados de destino (target schema). Cada matching table identifica e descreve as 
classes, os atributos, as enumerações e listas de códigos e associações entre as classes de ambos os modelos. É ainda utilizada para documentar o 
processo de harmonização, através do preenchimento dos campos. 
 

•A transformação é o processo que se segue posteriormente à criação das correspondências entre os modelos de dados. Utilizando ferramentas de 

edição, formatação e conversão de dados é executado o processo de transformação utilizando metodologias ETL (Extract-Transform-Load) que, de 
acordo com as regras de implementação da Diretiva INSPIRE, irá dar origem a um ficheiro GML 3.2.1 / INSPIRE application schema; 
 

•A validação é o processo de verificação da coerência apresentada pelo ficheiro GML relativamente à estrutura do target schema XSD do INSPIRE 

GML application schema; do GML schematron e dos schematron temáticos;  
 

•O objetivo final do processo de harmonização é a publicação dos CDG em serviços. A Diretiva INSPIRE define, como serviços prioritários, os serviços 

de visualização WMS (Web Map Service) e de descarregamento Atom Feed ou WFS (Web Feature Service). 
 
 

Os processos de harmonização devem ser bem documentados para preservar o 
histórico da transformação entre dados e manter a ligação entre os novos dados 
(transformados) e os “dados origem”. 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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 Domínios de conhecimento: “CAD” (pouco importante), “SIG”, base de dados geográficos, modelação de dados, UML, XML/ XSD/ XSLT e 

GML. 

 

A melhor forma do processo de harmonização decorrer normalmente, em período de tempo exequível, é ter (pelo menos) um 

especialista a fazê-lo, dentro de uma equipa de técnicos que tenha conhecimento dos dados e do tema a que se referem os dados. 

  

Para haver uma articulação entre os Grupos de Trabalho Temáticos foi constituído um Grupo de Trabalho Transversal que também se vai 

focar na harmonização de dados para identificar dificuldades, lacunas e fragilidades existentes nos CDG com o intuito de ajudar a 

ultrapassar problemas transversais. 

  

Nota: como resultado adicional e numa perspetiva mais avançada, cada Grupo de Trabalho pode desenvolver um modelo de dados 

nacional  como uma extensão ao modelo do INSPIRE. No entanto, esta opção envolve conhecimentos mais aprofundados, nomeadamente 

na definição de GML application schemas. Os grupos podem também desenvolver modelos físicos na implementação da linguagem UML. 

2)  Know-how / Capacitação 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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 Escolher hardware e software que melhor se adeque à abordagem a seguir no processo de transformação de dados.  

Hardware: Numa harmonização offline qualquer computador com desempenho médio (em princípio) é suficiente. 

Software Harmonização: HALE, FME, Geokettle, Geoserver (app-schema extension), Deegree, Snowflake (Go Publisher), ArcGIS for 

INSPIRE (Data Interoperability Extension), etc.;  

Software validação: Oxygen, Altova XML Spy, website eENVplus, ferramentas ainda em desenvolvimento, etc.  

 

 

3)  Componentes para harmonizar CDG 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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• Grupo Transversal (GTI-TR) 

General Conceptual Model 
Technical Guidelines 
Apoio à transformação dos dados para GML (HALE) 
Apoio à validação dos CDG (oXygen, eENVPlus, outros em desenvolvimento) 

                Outros…  
• Grupos Temáticos (GTI-TE) 

Disposições de execução e desenvolvimento de especificações para harmonização de dados 
  

O que contém e para que serve o General Conceptual Model (GCM) ? 

Este documento é um dos alicerces da Diretiva INSPIRE no que se refere à harmonização de dados geográficos onde se reúne a origem da normalização, os seus propósitos e se definem os 
termos técnicos usados nas Disposições de execução (DE) e em todos os documentos relativos a esta temática produzidos pela comunidade relacionada com a Diretiva INSPIRE.  
Os requisitos e recomendações deste documento englobam os seguintes tópicos: 

 Application Schemas; 
 Representação de objetos geográficos para diferentes níveis de detalhe; 
 Identificadores únicos dos objetos; 
 Constraints (Restrições); 
 Aplicação de sistemas de referência; 
 Vocabulário normalizado; 
 Suporte multilíngua; 

 
O que o documento NÃO representa ou aborda: processos de desenvolvimentos de especificações para harmonização de dados (discutir nos Grupos Temáticos); codificação dos dados 
geográficos. 
 

O que contém e para que serve o documento Especificações de Dados ? 

As Especificações de Dados para cada tema INSPIRE são elaboradas em conformidade com o GCM, transversal a todos os temas dos anexos contemplados na Diretiva INSPIRE. Pretende-se 
assim, minimizar uma potencial ambiguidade ou interpretações diversas sobre a implementação de um modelo de dados. 
Do ponto de vista da harmonização dos CDG, as Especificações de Dados podem ser melhor compreendidas adotando os seguintes passos na leitura do documento: 
Leitura do capítulo “How to read the document?” 
Leitura do capítulo “Data content and structure”  

 Contexto e informação-base dos schema 
 Diagramas UML dos schema considerados (utilizadores avançados) 
 Descrição pormenorizada de todos os atributos presentes nos schema: Tipo; Definição; Descrição; Multiplicidade 

Desta forma o utilizador ficará com uma ideia mais clara sobre como deve utilizar os modelos de dados, a ligação entre tabelas, domínios, multiplicidades a considerar, etc. Para um 
utilizador básico a parte fundamental, para o processo de harmonização, será a consulta do catálogo de objetos (inserido no capítulo “Data content and structure”), onde são descritos 
todos os atributos. Para utilizadores avançados, com objetivos de criação de um modelo físico, a leitura mais aprofundada do documento (incluindo os diagramas UML) considera-se 
fundamental. 

 

4)  Coordenação e articulação de cada grupo de trabalho na harmonização de CDG 
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Utilizador básico: 

- Ter um conhecimento aprofundado sobre os dados que são produzidos, antes da transformação e 

analisar esses dados com espírito crítico, antes de serem transformados, com o objetivo de detetar erros 

ou reformular os dados de acordo com a informação já existente noutros formatos (bases de dados 

geográficos, shapefiles, etc).  

- Avaliar a incompatibilidade de formatos entre conjuntos e serviços de dados geográficos e os 

entraves à sua partilha e reutilização, resultando na falta de interoperabilidade técnica e semântica. 

- Preparar CDG nos vários formatos suscetíveis de serem harmonizados. 
 

Utilizador avançado: 

- O produtor de dados deve avaliar previamente o enquadramento dos seus dados relativamente às 

especificações que estão presentes nos documentos oficiais da Diretiva INSPIRE  

 Generic Conceptual Model ; 

 Technical Guidelines; 

 Disposições de Execução de determinado(s) tema(s) do(s) anexo(s); etc.  

Assim, há que ponderar entre diferentes questões, nomeadamente: 

- Transformação de coordenadas. 

- Identificação do tema a que pertence o CDG. 

- Estratégia de manutenção de um CDG (identificar os formatos de entrada e de saída e a estratégia a 

adotar após a primeira harmonização). 

 

 

 

Utilizador básico: 

- Interpretação dos conceitos e processo de harmonização dos CDG. 

- Compreensão dos conceitos referentes ao XML/GML e à matching table; 

- Consulta das Especificações de Dados do tema a que pertence o CDG; 

 

Utilizador avançado: 

- Download do modelo de dados em formato.xsd 

- Download da matching table 

- Análise e identificação das correspondências entre o source (fonte) e o target (alvo) schema 

 

 

  Articulação com GTI-TR 

Utilizador básico: 

- Download do software HALE 

- Interpretação da interface do HALE 

 

Utilizador avançado: 

- Estabelecer as relações (funções de transformação) entre o 

source e o target schema. 

  Articulação com GTI-TR

Utilizador básico: 

- Interpretação dos conceitos ATS, ETS, schema e 

schematron. Consulta do portal eENVplus e validador GML. 

 

Utilizador avançado: 

- Validação do GML com um validador XML,  por exemplo, o 

oXygen Editor. 

 

Articulação com GTI-TE 

http://snig.dgterritorio.pt/Inspire/documentos/workshop_HDG/HarmonizacaoINSPIRE_DaniloFurtado.pdf 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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Ver campos complexos do GML 3.2.1 no QGIS!!! 

 

Ativar módulos experimentais: 

 

  

 

 

         Processo de Harmonização 
GML 3.2.1 no QGIS 
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Ver campos complexos do GML 3.2.1 no QGIS!!! 

 

Na pesquisa dos plugins procurar por inspire e instalar Complex GML Info e GML Loader : 

 

  

 

 

         Processo de Harmonização 
GML 3.2.1 no QGIS 



Ver campos complexos do GML 3.2.1 no QGIS!!! 

O Complex GML Info adiciona um botão na interface 

Funciona da seguinte forma: Carregar o GML da forma habitual. Para ver os atributos do  

GML deve-se selecionar uma feature com o botão normal do QGIS de selecção e depois 

clicar no botão.  

O resultado é muito 

semelhante ao  

software Gaia 

com os atributos 

complexos dentro 

de outros atributos. 

 

  

 

 

         Processo de Harmonização 
GML 3.2.1 no QGIS 
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http://www.thecarbonproject.com/Products/Gaia


Ver campos complexos do GML 3.2.1 no QGIS!!! 

 

O segundo plugin GML Loader também adiciona um novo botão na interface  

que vai servir para carregar o GML no QGIS, ou seja não usar o botão tradicional Adicionar 

camada vetorial. 

Ao clicar no botão aparece nova janela, onde basta clicar em Load.gml  e indicar o GML que 

se pretende abrir. 

 

 

  

 

 

         Processo de Harmonização 
GML 3.2.1 no QGIS 
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Ver campos complexos do GML 3.2.1 no QGIS!!! 

 

Basta usar a ferramenta para inquirir a feature (identificar elementos). 

 Os campos  são apresentados de uma forma tabular que estamos mais habituados.   

 

 

 

  

 

 

         Processo de Harmonização 
GML 3.2.1 no QGIS 
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http://files.titellus.net/vbox/qgisgmlas.pdf  

         Processo de Harmonização 
Em breve: GML 3.2.1 (campos complexos)  

para a BD relacional no QGIS 3 

http://files.titellus.net/vbox/qgisgmlas.pdf
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Recapitulando: 
 

  Começar a (tentar) harmonizar dados:  
• “Sentir” as dificuldades; 
• Focar o objetivo nas propriedades obrigatórias; 
• Avaliar as propriedades Voidable e quando houver dúvidas , nesta fase,  preencher com um dos 3 valores mais 
adequados (Unpopulated, Unknown, Witheld). Numa fase mais adiantada da harmonização de CDG deve-se 
discutir estes aspetos nos  GTI-TE; 
• Sempre que não for possível resolver algum aspeto, deve-se repensar se a forma como estamos a tentar chegar 
ao esquema final é a mais adequada. Refazer o workflow do processo de transformação dos dados (no HALE, ou 
a montante em outros workflows); 
• Documentar, documentar e documentar; 
• Partilhar conhecimento e experiências. 
 

 Futuro:  
• Quem, como, quando, onde, … :  

 Cooperação / protocolos entre entidades; 
 Quem produz a geometria? Quem produz as propriedades/atributos? Quem verifica? Quem valida? 
Quem atualiza? Quem disponibiliza? … 
 … 

 
 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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• Algumas considerações: 

– Complexidade das Disposições de Execução e das 
Especificações de Dados. 

– Conhecimentos avançados sobre UML, XML/GML e 
schematrons. 

– Compreensão dos Modelos de Dados e dos correspondentes 
esquemas XSD. 

– Conhecimento das ferramentas de transformação/validação e 
publicação. 

– A versão GML 3.2.1 exigida pelo INSPIRE não foi ainda 
adoptada por alguns softwares SIG (em estudo o GML 3.3). 

 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 
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http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/wsl 

 

http://inspire-extensions.wetransform.to/index.html 

 

http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/p

dfs/workshops/16_06_14.00/245/Elf_Data_Specifications.pdf 

http://inspire.ec.europa.eu/even

ts/conferences/inspire_2016/pd

fs/2016_psessions/384.pdf 
 

 
A Harmonização de CSDG 

                 Notas sobre as extensões aos modelos de dados 
e ao INSPIRE 

http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_workshops/26 MONDAY_WORKSHOPS_B12_9.00-10.30______20161121-ExtensionStudyINSPIRE-v05_TR.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/wsl
http://inspire-extensions.wetransform.to/index.html
http://inspire-extensions.wetransform.to/index.html
http://inspire-extensions.wetransform.to/index.html
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/wsl
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/wsl
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/workshops/16_06_14.00/245/Elf_Data_Specifications.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/workshops/16_06_14.00/245/Elf_Data_Specifications.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_workshops/26 MONDAY_WORKSHOPS_B12_9.00-10.30______DataModelExtension_AQDExample.pdf
https://youtu.be/nkJCkk2__HU
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_workshops/26 MONDAY_WORKSHOPS_B12_11.00-12.30______Building_extension.pdf
https://youtu.be/YciNb2qiQ8o
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_psessions/384.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_psessions/384.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_psessions/384.pdf


ELF - Objetivos 

 
A Harmonização de CSDG 

             Operacionalizar a nível nacional - Da “teoria” à 
prática (Projeto ELF)… 

106 



Harmonizar dados produzidos a diferentes escalas!?  Como fazer 
(principalmente em CDG novos) para este binómio de produção / 
visualização dos nossos C(S)DG!? 

107 

Todos os temas do GTI-TE-9  
e apenas mais alguns CDG 

do anexo I, II e III…  [Link]  

… 

 
A Harmonização de CSDG 

             Operacionalizar a nível nacional - Da “teoria” à 
prática (Projeto ELF)… 

http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_workshops/29 THURSDAY_WORKSHOPS_A_9.00-10.30______ELF-INSPIRE- love story-v1.ptt.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_workshops/29 THURSDAY_WORKSHOPS_A_9.00-10.30______ELF-INSPIRE- love story-v1.ptt.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/ELF_DataSpecification_v0.12_20160328.pdf
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Bing Maps Tile System: 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx 

http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.4%20Product_Service%20specification%20for%20ELF%20basemap.pdf 

ELF Datasets 

Levels of Detail 

 

Regras para: 

- Produção; 

- Controlo de qualidade; 

- Generalização; 

- Atualização; 

- Simbologia; 

- … 

LoD Scale range Thematic scope 

Master 

Level 0 

Larger than 5K  

(web zoom levels1K, 

2K,4K) 

Cadastral Parcels, Buildings, 

Addresses 

Master 

Level 1 

5K-25K  

(web zoom levels 9K, 

18K) 

ELF Topo (Admin Units, Hydro, 

Transport, Elevation, 

GeoNames, etc.) 

Master 

Level 2 

25K-100K  

(web zoom levels 36K, 

72K) 

Topo generalised (1:50K) 

Regional 

100K-500K  

(web zoom levels 

144K, 288K) 

ELF Regional themes 

Global 

Smaller than 500K  

(web zoom levels 

576K, 1M, 2M) 

ELF Global themes 

 
A Harmonização de CSDG 

Escalas de Produção VS Escalas de Visualização 
Harmonizar dados produzidos a diferentes escalas!?   

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb259689.aspx
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.4 Product_Service specification for ELF basemap.pdf


Harmonizar dados produzidos a diferentes escalas!?   
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http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/symposium2015/ELF_MultiscaleApproach.pdf 

 

Feature Catalogue: 

 - LoD0 - http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogMasterLoD0.html 

 - LoD1 - http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogMasterLoD1.html 

 - LoD2 - http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogMasterLoD2.html 

 - Regional - http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogRegional.html 

 - Global - http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogGlobal.html  

http://elfproject.eu/sites/default/files/ELF_DataSpecification_v0.12_20160328.pdf 

 

 
A Harmonização de CSDG 

Escalas VS Regras 

ELF data content and specifications 

Supported versions: 

• INSPIRE v3 

• ELF v1/INSPIRE v4 

http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/symposium2015/ELF_MultiscaleApproach.pdf
http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogMasterLoD0.html
http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogMasterLoD1.html
http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogMasterLoD2.html
http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogRegional.html
http://www.locationframework.eu/documentation/specification/fc/FeatureCatalogGlobal.html
http://elfproject.eu/sites/default/files/ELF_DataSpecification_v0.12_20160328.pdf


Harmonizar dados produzidos a diferentes escalas!? 

 

 

 

 

 

Exemplo:   
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D2.3 D2.3 Data Maintenance and 
Processing 

Lead Geo-tools (WP4) 

D2.3.1 Organisational framework IGNB No tools 

D2.3.2 UIDs and Change Detection IGNF Change Detection tool  
Further see Annex 1 

D2.3.3 Edgematching BKG Edge matching tools (ArcGIS Data 
Reviewer, 1Integrate, Pprepair) 

D2.3.4 Transformation BKG Transformation tools (GoPublisher, 
HALE) 

D2.3.5 Generalisation BKG, IGNF Generalisation tools (Vario Scale, 
1Generalise, IGN France Generalisation 
tool, Gen. tool KADNL & Esri) 

D2.3.6 Data Quality BKG Data Quality validation tools (PPrepair, 
ArcGIS Data Reviewer, 1Validate, 
PostGIS/FME, ETF) 

D2.3.7 Visualisation BKG Tools supporting visualization (SLD 
Editor, Scalemaster) 

 
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/20.06_2_09.00_Dorus_Kruse.pdf 

http://www.pilod.nl/w/images/9/9a/20160210_RCE_14_Kruse_ELF_One_Source_for_Reference_Geo-Information_for_Europe.pdf 

 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff 

 

 
A Harmonização de CSDG 

Ferramentas 

[Link]  

http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.1_ELF_OrganisationalFramework.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.1_ELF_OrganisationalFramework.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.2_RulesForPersitentIdentifiersAndLifeCycleInformation.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.2_RulesForPersitentIdentifiersAndLifeCycleInformation.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.2_RulesForPersitentIdentifiersAndLifeCycleInformation.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.2_RulesForPersitentIdentifiersAndLifeCycleInformation.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.2_RulesForPersitentIdentifiersAndLifeCycleInformation.pdf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.2_RulesForPersitentIdentifiersAndLifeCycleInformation.pdf
http://elfproject.eu/documentation/geotool/ignf-change-detection
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.3_EdgeMatching.pdf
http://elfproject.eu/documentation/geotool/arcgis-edge-match
http://elfproject.eu/documentation/geotool/arcgis-edge-match
http://elfproject.eu/documentation/geotool/1integrate
http://elfproject.eu/documentation/geotool/pp-repair
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.4_Transformation.pdf
http://elfproject.eu/documentation/geotool/go-publisher
http://elfproject.eu/documentation/geotool/hale
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.5_Generalisation_update.zip
http://elfproject.eu/documentation/geotool/generalisation-tool-varioscale
http://elfproject.eu/documentation/geotool/1generalise
http://elfproject.eu/documentation/geotool/ignf-generalisation
http://elfproject.eu/documentation/geotool/ignf-generalisation
http://elfproject.eu/documentation/geotool/ignf-generalisation
http://elfproject.eu/documentation/geotool/ignf-generalisation
http://elfproject.eu/documentation/geotool/kadnl-generalisation
http://elfproject.eu/documentation/geotool/kadnl-generalisation
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.6_Quality_update.zip
http://elfproject.eu/documentation/geotool/pp-repair
http://elfproject.eu/documentation/geotool/arcgis-data-reviewer
http://elfproject.eu/documentation/geotool/arcgis-data-reviewer
http://elfproject.eu/documentation/geotool/1spatialcloud
http://elfproject.eu/documentation/geotool/etf
http://elfproject.eu/sites/default/files/D2.3.7_Visualisation.zip
http://elfproject.eu/documentation/geotool/sld-editor
http://elfproject.eu/documentation/geotool/sld-editor
http://elfproject.eu/documentation/geotool/scalemaster
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/20.06_2_09.00_Dorus_Kruse.pdf
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/pdfs/20.06_2_09.00_Dorus_Kruse.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/9/9a/20160210_RCE_14_Kruse_ELF_One_Source_for_Reference_Geo-Information_for_Europe.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/9/9a/20160210_RCE_14_Kruse_ELF_One_Source_for_Reference_Geo-Information_for_Europe.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/9/9a/20160210_RCE_14_Kruse_ELF_One_Source_for_Reference_Geo-Information_for_Europe.pdf
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.paikkatietoikkuna.fi/documents/108478/757b07e2-1a82-48c7-94c6-79746c924aff
http://www.opengeospatial.org/standards/tjs


Ferramentas de controlo de qualidade / validação “Desktop” e também de 
integração na “Cloud”!? 
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http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/SDMQ2015-Paul.pdf 

 

Consistência e qualidade de dados INSPIRE e ELF usando ferramentas GIS  

 
A Harmonização de CSDG 

Ferramentas 

http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/SDMQ2015-Paul.pdf
http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/SDMQ2015-Paul.pdf
http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/SDMQ2015-Paul.pdf


 
A Harmonização de CSDG 

             Operacionalizar a nível nacional, regional e local - Da 
“teoria” à prática 
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Exemplo 1 :   

http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/oral
http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pdfs/2016_psessions/28 WEDNESDAY_PSESSIONS_A_16.00-18.00______160928_A_1600_GDI-Suedhessen.pdf
https://www.youtube.com/embed/cmiCMrmU2JA?rel=0&wmode=transparent&autoplay=1&start=2
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A Harmonização de CSDG 

             Operacionalizar a nível nacional, regional e local - Da 
“teoria” à prática 

http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd%20UN-EG-ISGI/ELF%20and%20standards%20for%20UN%20EG-ISGI.pdf Exemplo 2 :   
http://slideplayer.com/slide/4901108/ 

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/Report%20Geonovum-Table%20Joining%20Service%20v1.1.pdf 

Operacionalização da 
Harmonização de CSDG 

entre instituições 
Table Joining Service 

http://www.geonovum.nl/documenten/rapport-joining-tabular-and-

geographic-data-merits-and-possibilities-table-joining 

 

http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/3rd UN-EG-ISGI/ELF and standards for UN EG-ISGI.pdf
http://slideplayer.com/slide/4901108
http://slideplayer.com/slide/4901108
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/Report Geonovum-Table Joining Service v1.1.pdf
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As diversas instituições/fontes de dados e os TJS (Table Joining Service) 
Dados [fonte A, B, C, … ] alfanuméricos (id’s únicos - chaves) VS Dados [fonte D,E, F, … ] geográficos!? 

 

[Link]  

Open source project: GeoServer TJS plugin 

http://www.opengeospatial.org/standards/tjs
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Junção de serviços: TJS (Table Joining Service) VS WFSes (Web Feature Service) 
Dados [fonte A, B, C, … ] alfanuméricos (id’s únicos - chaves) VS Dados [fonte D,E, F, … ] geográficos!? 

 
 

 
A Harmonização de CSDG 

             Operacionalizar a nível nacional, regional e local - Da 
“teoria” à prática 

VS 



Junção de serviços: As diferentes perspetivas!!! 
 

 
A Harmonização de CSDG 

             Operacionalizar a nível nacional, regional e local - Da 
“teoria” à prática 
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A Harmonização de CSDG 
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As diversas instituições/fontes de dados  
Realidade (possível) atual VS “Outras” realidades  

 

Open source project: GeoServer TJS plugin 

http://eniig.dgterritorio.pt/sites/default/file

s/ENiiG2016_FranciscoCaldeira_INE.pdf 

 

GTI-TE-9 

 GTI-TE-9 

Estamos nesta fase 
de tentar 

harmonizar dados 
numa “perspetiva  
isolada”, com base 

nos dados 
reportados e que 

são produzidos em 
cada uma das 
entidades… 

Harmonizar dados 
numa “perspetiva 

integrada”? 

E agora? Ficamos por aqui? Será que 
tudo está INSPIRE “compliant (with 

Implementing Rules) and conformance 
(with Technical Guidelines)” ? Ou… 

Vamos harmonizar 
dados numa “perspetiva 

integrada” ou vamos 
continuar a (tentar) 
harmonizar “dados 

isoladamente” com os 
dados que temos por si 
só em cada instituição!? 

https://knowledge.safe.com/articles/1463/data-

upload-validation-and-real-time-display-1.html 

 

Exemplo1: 
  

  
“VERDADEIRA” INTEROPERABILIDADE ENTRE CSDG 

  

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/Report%20

Geonovum-Table%20Joining%20Service%20v1.1.pdf 

 

Exemplo2: 
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… nesta encruzilhada qualquer que seja o 
caminho este terá que se fazer… caminhando… 

         Harmonização de Dados no âmbito da Diretiva INSPIRE 


