Inquérito CCDR ‐ Problemas no acesso à informação geográfica (IG)

N.º de problemas

Tipo de problemas

138

Dificuldades em encontrar a IG
pretendida

48

Falta de formação

44

Custos da IG

27

Falta de tecnologia adequada

25

Falta de sensibilização

15

Falta de políticas de acesso à IG

5

Falta de recursos humanos

Descrição
Problemas na acessibilidade à IG;
Falta de divulgação da existência da IG;
Falta de IG adequada (escala, precisão..);
Dispersão na produção da IG;
Inexistência de IG;
IG desactualizada;
Falta de serviços WMS e WFS;
Falta de normalização dos dados;
Falta de IG georreferenciada;
Formatos diversos da IG;
Duplicação da IG existente.
Falta de formação técnica;
Estruturação da IG;
Tecnologias complexas;
Manuseamento da IG;
Falta de apoio técnico;
Complexidade dos SIG/Geoportais.
Custos elevados da IG;
Falta de IG gratuita;
Perda de receitas nas entidades com política de dados
abertos.
Falta de hardware adequado;
Falta de software adequado para aceder a serviços de IG
(custos);
Pouca utilização de software open source;
Problemas de redes/lentidão.
Falta de sensibilidade política;
Falta de sensibilidade das chefias;
Burocracia;
Bloqueios institucionais;
Falta de colaboração entre entidades.
Políticas de acesso à IG desadequadas;
Falta de partilha de IG entre Administração Local e
Central;
Falta de prioridade das temáticas relacionadas com a IG;
Desperdício de recursos financeiros com a dispersão da
produção;
Falta de partilha de IG;
Falta de validação da IG;
Inexistência de partilha de IG com a DGT;
Falta de legislação adequada.
Inadequação dos recursos humanos às funções;
Recursos humanos escassos.

Inquérito CCDR ‐ Sugestões para melhorar o acesso à informação geográfica (IG)

N.º de sugestões

Tipo de sugestões

48

Necessidade de formação

44

Maior colaboração entre
entidades

37

Política de dados abertos

31

Adequação tecnológica

25

Centralização da IG existente

19

Sensibilização

14

Mais recursos / dados

13

Normalização

5

Produzir legislação

Descrição
Formação de dirigentes;
Formação de técnicos.
Acordos / protocolos entre entidades;
Disponibilização / partilha;
Custos partilhados entre entidades;
Tirar proveito da IG produzida pelas autarquias;
Maior aproximação entre a DGT e as outras entidades;
Disponibilização de recursos humanos por parte das
autarquias;
Partilha de IG por toda a administração pública;
Trabalhar para objetivos comuns.
Acesso livre e gratuito à IG;
Disponibilização gratuita dos dados.
Hardware atualizado;
Geoportais mais amigáveis e interativos;
Ligações em rede para partilha de dados;
Investimento em hardware e software;
Abertura a software open source;
Software apropriado e atualizado.
Uma base nacional única com toda a IG existente;
Repositório nacional com indicação dos serviços
existentes;
Centralizar o carregamento de dados a nível regional;
Centralizar a informação do SNIG;
Existência de um SNIG.
Sensibilizar dirigentes / decisores /políticos;
Maior divulgação da existência da IG;
Envolver os Municípios na implementação INSPIRE;
Implementação da Diretiva INSPIRE;
Alteração de mentalidades;
Maior divulgação do SNIG.
Recursos humanos adequados;
Mais recursos financeiros;
Atualização da IG;
Criação de departamento de IG em todos os Municípios.
Normas unificadas / harmonização;
Uniformização da IG disponível;
Uniformização dos modelos de dados das CM;
Simplificação processual;
Melhoria de metadados;
Simplificar a IG.
Legislar qual a IG a disponibilizar e as respetivas
taxas;
Sancionar o não acesso à IG produzida.

