Harmonização de informação
geográfica na APA
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IDE e RDGeo após a fusão

• SNIAmb
• InterSIG
• GeoSILIAMB
• SNIRH/Atlas da Água
R. Hídricos
PGRHs
POAs
Litoral
POOCs
Estuários
Obras
Arribas ARH Algarve

Visão Sistemas operacionais e analíticos
• Operações
– SILiAmb
• Recursos Hídricos
• Resíduos (MIRR, MTR, MRRU,
PCB, etc.)
• Emissões Atmosféricas
• Licenciamento (LUA, OGR,
SEVESO)

– Redes de Monitorização
• SNIRH
• QualAR
• RadNet

• Reporte e análise
– SNIAMB
– BI

Estratégia para os SI
• Consolidar o número de sistemas de informação da
APA:
– Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb)
– Sistema de Informação do Ambiente (SNIAmb)
• Toda a informação geográfica produzida na APA deverá ser
armazenada, gerida e explorada nesta IDE
• Suportará os processos de tomada de decisão e a elaboração e
implementação de políticas e estratégias em matéria de ambiente

SNIAMb partilha de informação ambiental à la SEIS
– Deve ser gerida tão próximo quanto possível da sua fonte;
– Deve ser recolhida uma vez e partilhada com outros para muitos fins;
– Deve estar ao dispor das autoridades públicas e permitir‐lhes cumprir
facilmente as suas obrigações legais de comunicação de informações;
– Deve estar ao dispor dos utilizadores finais, primariamente das autoridades
públicas a todos os níveis, desde o nível local até ao europeu, a fim de lhes
permitir avaliar atempadamente o estado do ambiente e a eficácia das suas
políticas, bem como elaborar novas políticas;
– Deve igualmente estar acessível a fim de permitir aos utilizadores finais, tanto
autoridades públicas como cidadãos, efetuar comparações à escala geográfica
adequada (por exemplo, países, cidades, bacias hidrográficas) e participar, de
forma útil, no desenvolvimento e implementação da política ambiental;
– Deve estar inteiramente ao dispor do grande público, após se ter em devida
consideração o nível adequado de agregação dos dados e sob reserva de
condicionalismos de confidencialidade adequados…..

SNIAmb a Deliberação de base do CD da APA
1.

2.

3.

4.

O SNIAmb, composto por módulos de gestão, exploração e disponibilização de informação
ambiental constitui‐se como o sistema de partilha de informação ambiental da APA e visa
otimizar e racionalizar os procedimentos de recolha, avaliação e comunicação de
informação de ambiente fiável e pertinente, dando suporte aos processos de tomada de
decisão e à elaboração e implementação de políticas e estratégias em matéria de
ambiente.
O SNIAmb constitui‐se como a Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) da APA e como tal
toda a informação geográfica produzida e gerida na APA deverá ser armazenada, gerida e
explorada nesta IDE, de acordo com normas decorrentes da aplicação de diretivas
internacionais, tais como por exemplo a Diretiva Quadro da Água e a Diretiva INSPIRE, de
acordo com as regras definidas superiormente e implementadas pelo DTSI. As
responsabilidades dos vários serviços e as características técnicas do sistema são descritas
no Anexo 1 e serão atualizadas sempre que se justifique.
O SNIAmb, substitui todos os sistemas de informação de características similares
existentes na APA, nomeadamente o SNIAmb (versão 1), o Atlas da Água e o InterSIG,
deixando os mesmos de estar acessíveis para utilizadores externos.
Cada departamento da APA deverá indicar um técnico que funcionará como ponto de
contacto para as questões relacionadas com informação geográfica. Esse ponto focal
receberá formação e apoio por parte do DTSI em todas as questões relacionadas com o
SNIAmb.

Nomenclatura, políticas de dados
Nº do tema (4 caracteres)– Constituído por uma letra (D) e
3 algarismos em que o primeiro indica o anexo (1,2 ou 3) e
os seguintes o respetivo tema;
Instituição (N caracteres) – Indicação da Instituição
produtora/detentora dos dados. Exemplos: APA; DGT; IGE;
INE, etc.;
Deve‐se sempre indicar a instituição produtora dos dados
na data em que foram produzidos, mesmo que entretanto
tenha deixado de existir, por exemplo os dados produzidos
pelo INAG até 2012 devem ser referidos como tal;

Âmbito Geográfico
Portugal (totalidade do território)
Portugal Continental
R. A. da Madeira
R. A. dos Açores (grupo ocidental)
R. A. dos Açores (grupo central)
R. A. dos Açores (grupo oriental)
Península Ibérica
Espanha
Europa
Mundo

Acr.
PT
PC
MA
AO
AC
AE
PI
ES
EU
MU

Sistema de Referência
WGS84
ETRS89_PT‐TM06
ITRF93/ PTRA08 ‐ UTM zona 28N
ITRF93/ PTRA08 ‐ UTM zona 25N
ITRF93/ PTRA08 ‐ UTM zona 26N
ITRF93/ PTRA08 ‐ UTM zona 26N
ETRS89 (coord. Geoc.)
ETRS89 (coord. Geoc.)
ETRS89 (coord. Geoc.)
WGS84

EPSG
4326
3763
5016
5014
5015
5015
4936
4936
4936
4326

Nome do Tema (N caracteres) – Indicação sucinta do tema
sem utilização de carateres especiais, espaços os sinais de
pontuação, podem ser utilizados caracteres maiúsculos
e/ou minúsculos (deve iniciar‐se com uma maiúscula), o
primeiro não poderá ser um número;
Data (8 caracteres numéricos) ‐ Indicação da data no
formato AAAAMMDD sem qualquer separação, se a data
de produção for desconhecida, deve‐se indicar a data de
carregamento;
Âmbito Geográfico (2 caracteres) ‐ Indicação da área
geográfica a que se referem os dados, isto está
diretamente relacionado com o sistema de referenciação
utilizado.

Infraestruturas de dados (geodbs)
GeoAPAGreen

GeoAPABlue

GeoIMG

GeoAPAWhite

GeoDBs Departamentais

GeoIMG Dados não DB
1887

2012

Portal SNIAmb Serviços de visualização

Portal SNIAmb Indicadores de monitorização

Portal SNIAmb Visualizadores Geográficos

Serviços Internos: ZoomToAp

Serviços Internos: Georef

GeorefAnySystem permite a
qualquer sistema da APA
georeferenciar com um click,
identificando, Distrito, Concelho ou
Freguesia, Região Hidrográfica, …

Serviços Internos: XY2Geo

Serviços Internos: Obtenção ID INSPIRE
•

Código INSPIRE (ifcid: ArcGIS for INSPIRE identifier, used in references to the
object/feature) deve ser único entre todas as features da base de dados. Foi
desenvolvido pela ESRI um contador para atribuir este código a todas as novas
features
FC
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Para “Obter ID Inspire”
http://geoweb/genidinspire/

Serviços Internos: GeoZIPCreator.pyd

Portal SNIAmb Geoportal interno e externo

Serviços OGC pesquisa/descoberta/catálogo (CSW)

http://sniamb.apambiente.pt/geoportal/csw/discovery?request=getCapabilities&service=CSW

Serviços OGC ‐ agnósticos em termos de plataforma
serviço de pesquisa/descoberta/catalogo (CSW)
ArcMap e Quantum GIS

Serviços OGC (WMS, WFS e WCS +100 temas)
Conteúdo
do serviço

Endereço
WMS

Camada
WMS

CRS
camada

WMS max
scale

Águas balneares de Portugal

http://sniamb.apambiente.pt:8080/GetOGC/WMS/SNIA
mb/AM_BathingWaters

Água balnear

4326

1:1 000

Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de
interesse económico

http://sniamb.apambiente.pt:8080/GetOGC/WMS/SNIA
mb/AM_DesignatedWaters

Espécies aquáticas de interesse económico

3763

1:1 000

Proteção imediata captação subterrânea

3763

1:1 000

Proteção intermedia captação subterrânea

3763

1:1 000

Proteção alargada captação subterrânea

3763

1:1 000

Proteção especial captação subterrânea

3763

1:1 000

Proteção imediata captação superficial

3763

1:1 000

Proteção alargada captação superficial

3763

1:1 000

Zonas designadas para a proteção de captação de água
destinada ao consumo humano

3763

1:1 000

Proteção de captações de águas para consumo humano

http://sniamb.apambiente.pt:8080/GetOGC/WMS/SNIA
mb/AM_DrinkingWaterProtectionArea

Zonas vulneráveis (Diretiva Nitratos)

http://sniamb.apambiente.pt:8080/GetOGC/WMS/SNIA
mb/AM_NitrateVulnerableZone

Zona vulnerável

3763

1:1 000

Regiões hidrográficas de Portugal continental

http://sniamb.apambiente.pt:8080/GetOGC/WMS/SNIA
mb/AM_RiverBasinDistrict

Região hidrográfica

3763

1:1 000

Zona sensível

3763

1:1 000

Área de influência da zona sensível

3763

1:1 000

Zona menos sensível

4326

1:1 000

…

…

Zonas sensíveis, zonas menos sensíveis e áreas de influência
das zonas sensíveis (Anexo II da Diretiva 91/271/CEE)

…

http://sniamb.apambiente.pt:8080/GetOGC/WMS/SNIA
mb/AM_SensitiveArea

…

Serviços OGC no iGeo (22 Temas APA)

Diretiva INSPIRE o processo de implementação na APA

Diretiva INSPIRE detalhes de implementação
•

•

•
•

•

A harmonização de dados da INSPIRE está diretamente ligada à adoção do
modelo de dados INSPIRE. Este modelo de dados encontra‐se disperso pelos
muitos documentos com especificações técnicas criados para as várias
categorias temáticas dos três anexos da Diretiva.
A materialização das especificações técnicas nos sistemas de informação (SI)
das entidades é passível de interpretação e terá diferenças de SI para SI (ou
de SIG para SIG). No limite, a informação poderá ser servida de acordo com as
especificações sem estar armazenada de acordo com o modelo de dados, com
recurso a serviços de transformação.
A APA optou por usar o modelo de dados INSPIRE disponibilizado com o
software ArcGIS for INSPIRE.
A versão do ArcGIS for INSPIRE usada (10.2) inclui apenas as categorias
temáticas do Anexo 1, bem como as Massas de Água da Diretiva Quadro da
Água, que de início estavam no Anexo 1, mas que posteriormente passaram
para o Anexo 3.
Definiu‐se como sistema de coordenadas de todo o modelo de dados o PT‐
TM06/ETRS89

Diretiva INSPIRE: serviços de rede APA
• fornecedor de serviços : SNIAmb
• 100% cumprimento das exigências técnicas:
o serviço de pesquisa/descoberta/catalogo (CSW)
o serviços de visualização (WMS e WFS)
o serviços de descarregamento (WGS e shp/zip)

Tipo de exigência

Serviços de rede

Data de implementação
Pesquisa e visualização (I e II)

09/11/2011

Pesquisa e visualização (III)

03/12/2013

Descarregamento e transformação (I e II)

28/12/2012

Descarregamento e transformação (III)

03/12/2013

Diretiva INSPIRE: metadados APA
• Portal de metadados: SNIAmb
• 100% cumprimento das exigências técnicas:
o metadados de serviços de dados geográficos
o metadados de conjuntos de dados geográficos
o conj. dados geo. 94% com EPSG: 3763

• Concluída a migração dos metadados dos
vários SI+visualização+descarregamento.
Tipo de exigência
Metadados de CDG e
serviços

Data de implementação
Temas dos anexos I e II

03/12/2010

Temas do anexo III

03/12/2013

Diretiva INSPIRE sistema de coordenadas PT‐TM06/ETRS89
Modelo de dados usou o PT‐TM06/ETRS89 (EPSG: 3763), substituindo
o ETRS89 (EPSG: 4258) definido por omissão na geodatabase do ArcGIS
for INSPIRE

Diretiva INSPIRE: metadados APA
http://inspire‐geoportal.ec.europa.eu/validator2/

Diretiva INSPIRE: metadados APA

Diretiva INSPIRE: metadados APA

Diretiva INSPIRE Versionamento
•

Uma das grandes vantagens no
modelo de dados da INSPIRE de
que já estamos a beneficiar é a
introdução dos campos de versão,
e de datas de início e data de fim
de cada elemento geográfico.

•

A utilização destes campos
permitiu a simplificação da
utilização dos temas INSPIRE em
aplicações como o SNIAmb e o
SILiAmb, onde os temas se podem
manter atualizados apenas com a
manutenção dos dados.

•

Isto é feito usando nas aplicações
os temas com uma query do tipo
“endlifespanversion_void = 1”.

Trabalho futuro…
• Modelos de dados dos temas Anexo II e III em falta;
• Harmonização de INSPIRE Registry (codelists)
http://inspire.ec.europa.eu/codelist/
• Serviços de transformação
• Reportes EIONET INSPIRE compliant
–
–
–
–

Diretiva Quadro da Água
Qualidade do Ar
Diretiva de Emissões Industriais PRTR
Diretiva das Cheias, Etc.

• Os modelos de dados são complexos e as decisões, a
nível da CE, morosas, temos de ser persistentes.

Concluindo, a APA vê o INSPIRE como….
• O começo e não o fim!
• “O” pretexto e “A”
motivação para
arrumarmos a IG;
• O futuro reporte Eionet
(European Environment
Information and
Observation Network)
European Union (EU)
obligations + de 40
Envelopes and
subcollections

Annual report (questionnaire) on air quality (2004/461/EC)
Annual reporting on ambient air quality limit values plans or programmes (2004/224/EC)
Bathing Water Directive 2006/7/EC
Bathing Water Directive 2006/7/EC Report [Archive]
Bathing Water Directive Report [Archive]
Birds Directive: Report on Implementation Measures
CO2 emissions from light commercial vehicles
CO2 emissions from passenger cars
Drinking Water Directive Report (98/83/EC)
E‐PRTR IOWWTP (Annex I footnote No 4)
E‐PRTR data reporting (Art. 7)
E‐PRTR practice and measures (Art.16)
ELV Directive 2000/53/EC implementation reports
Emissions Trading Directive (2003/87/EC Art. 21)
Environmental Noise Directive
EoI Data (97/101/EC)
Floods Directive Flood hazard and risk maps
Floods Directive Preliminary flood risk assessment
Floods Directive Unit of Management and Competent Authorities
Fuel Quality Directive
Greenhouse gas Monitoring Mechanism Regulation (MMR)
Greenhouse gas emissions inventory (280/2004/EC)
Industrial Emissions Directive (2010/75/EU)
LCP Directive (2001/80/EC) Article 15.3
LCP Directive (2001/80/EC) Article 4.4
LCP Directive (2001/80/EC) Emission summaries
Monthly ozone exceedances (2002/3/EC)
National emission ceilings (NEC Directive 2001/81/EC)
Nitrates Directive Report (91/676/EEC)
Preliminary assessment and implementation: 4th daughter directive (2004/107/EC Art.10)
Projections and national programmes (GHG Monitoring Mechanism Council Decision 280/2004/EC)
Reporting under IPPC Directive (96/61/EC)
Reporting under air quality directives 2004/107/EC and 2008/50/EC
Summer ozone exceedances (2002/3/EC)
Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC ‐ Implementation
Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC ‐ National Implementation Programme
Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC ‐ Situation Report
VOC (solvents) directive (1999/13/EC):implementation report
VOC Paints Directive (2004/42/EC): results of monitoring programmes
WEEE Directive implementation report
WI Directive Reporting data
Water Framework Directive: Art. 3 reporting
Water Framework Directive: Art. 5 reporting
Water Framework Directive: Monitoring programmes
Water Framework Directive: Progress on implementation of programmes of measures
Water Framework Directive: River Basin Management Plans
Water Framework Directive: River Basin Management Plans ‐ 2016 Reporting

08 Sep 2014
28/jan/13
09 Dec 2015
19/nov/15
19/nov/15
23/jun/15
27 Feb 2015
24 Feb 2015
12/jun/15
17/jun/15
22 Oct 2015
17 Dec 2014
08 Sep 2014
25 Sep 2015
28/jan/13
08 Sep 2014
28 Sep 2015
28 Sep 2015
28 Sep 2015
19/jun/15
03 Aug 2015
24/jul/15
17 Dec 2014
08 Sep 2014
27/mar/15
11 Dec 2015
08 Sep 2014
13/jan/15
21 Oct 2014
28/jan/13
24/jul/15
17 Dec 2014
30/nov/15
08 Sep 2014
02 Dec 2015
02 Dec 2015
02 Dec 2015
17 Dec 2014
28/jan/13
28/jan/13
17 Dec 2014
21 Oct 2014
21 Oct 2014
21 Oct 2014
23/jun/15
23/jun/15
27/nov/15

