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Monitorização INSPIRE 

Disponibilização da 

aplicação para a 

monitorização 

INSPIRE, de forma 

automática baseada 

nos metadados com a 

palavra-chave 

“INSPIRECORE” 

https://github.com/dgterritorio/monitorizacaoinspir
e 

https://github.com/dgterritorio/monitorizacaoinspire
https://github.com/dgterritorio/monitorizacaoinspire
https://github.com/dgterritorio/monitorizacaoinspire


INSPIRE Registry 

Baseado no software livre Re3gistry e na norma ISO 19135-1 

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

Registers 



Conceito de Registo ISO 19135  

O registo é a associação de um nome não âmbiguo a 

um objecto, mantido num registo por uma entidade 

responsável. 

Outras entidades podem submeter propostas de 

registos de objectos. 

No INSPIRE Registry, cada item tem associado um 

identificador permanente (URI), e.g. 

http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ActiveWellTypeVa

lue e uma descrição. 

http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ActiveWellTypeValue
http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ActiveWellTypeValue


O registo nacional INSPIRE 

Que informação deve estar no registo? 

 Extensões às codelists 

 Entidades responsáveis? 

 Documentos normativos? 

 Catálogo objectos não INSPIRE? 

Entidades responsáveis? 

 Manutenção? 

 Registo de novos items? 

 Representante nacional INSPIRE? 



Obrigações do registo nacional 

O registo nacional só tem obrigação de registar as 

extensões das listas de códigos (atributos) INSPIRE 

“INSPIRE includes only one legal obligation related to 

registers: extensions by data providers of the code 

lists mandated in Commission Regulation (EU) No 

1089/2010 on interoperability of spatial data sets and 

services need to be published in registers [INS 

ISDSS, Art.6(2)]” 



Identificadores para as Listas 
de Códigos e Códigos 

Padrões a utilizar em Portugal para identificadores 

permanentes de listas de códigos e códigos 

registados no registo nacional: 

http://registo.igeo.pt/codelist/{NomeListaCodigos}Value 

http://registo.igeo.pt/codelist/{NomeListaCodigos}Value/{ValorCodigo} 

Exemplos: 

http://registo.igeo.pt/codelist/HumanHealthAndSecurityAggregationUnitValue 

http://registo.igeo.pt/codelist/HumanHealthAndSecurityAggregationUnitValue/NUTSI 

http://registo.igeo.pt/codelist/CartaOcupacaoSoloValue/1.1.1.01.1 



Registo nacional - Software 
Re3gistry 

Formato de importação de novos itens, neste exemplo, de valores da 
lista de códigos da Carta de Ocupação do Solo.  

Ferramenta de back office para  importação de novos itens. 



Registo dos atributos da COS  

atributos 



Registo dos atributos da COS  

Falta adaptar o visual do interface e fazer a instalação no servidor  



Plano de acção 2017 GTI-TR 

Objectivos Resultados Início Fim Coordenação Equipa 

Acompanhar as Technical 
Guidelines para os Serviços de 
Descarregamento (WFS 2.0 e WCS 
2.0) e actualização do manual do 
serviço de visualização. 

Manuais Jun-17 Dec-17 

Implementação e estudo do 
Registry. 

Documento 
Registo Nacional INSPIRE 
operacional 

Mar-17 Jun-17 Henrique 
Silva (DGT) 

Danilo Furtado 
(DGT) 
Pedro Patinha 
(LNEG) 
Francisco Caldeira 
(INE) 

Metadados para os SDS Documento Jun-17 Dec-17 Henrique 
Silva (DGT) 

Danilo Furtado 
(DGT) 

Definição de procedimento para 
actualização dos objectos 
geográficos (objects life-cycle). 

Documento Jun-17 Dec-17 APA sob 
confirmação 

André Serronha 
(DGT) 

Estudo e criação de uma estrutura 
para a “Conjugação de toponímia 
de várias entidades 
(harmonização)”. 

Documento e Criação de um 
Sistema de Informação para a 
toponímia 

Mar-17 Dec-17 Francisco 
Caldeira (INE) 

André Serronha 
(DGT) Luís Baltazar 
(APA) 
Paulo Nóvoa 
)CIGeoE) 

Ponto de situação relativa à 
Validação de SDS 

Documento Jun-17 Dec-17 Danilo 
Furtado 
(DGT) 

André Serronha 
(DGT)Aurete 
Pereira (LNEG) 



Outras orientações 


