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Sistema Nacional de Informação Geográfica - SNIG

• Infraestrutura nacional de dados espaciais que através do seu 
geoportal, permite pesquisar, visualizar e explorar a 
informação geográfica sobre o território nacional, produzida 
por entidades públicas ou privadas.

• Plataforma para acompanhamento das atividades relacionadas 
com a aplicação em Portugal da diretiva europeia INSPIRE - 
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe.



  

• As entidades registam-se e submetem os metadados de 
dados e de serviços da informação geográfica que produzem, 
respeitando o Perfil Nacional de Metadados.

• Objetivo: concentar num único  local o registo de toda a 
informação geográfica regularmente produzida em Portugal, 
Os dados podem também ser visualizados no geoportal, 
através de serviços de dados geográficos, caso a entidade 
que os submete assim o pretenda.

SNIG – Conceito
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• Atualização tecnológica da arquitetura da plataforma
• Renovação do design
• Diversificação do método de registo de metadados
• Configuração e publicação de serviços INSPIRE
• Novas funcionalidade de pesquisa

• Escala
• Resolução
• Produtor
• Tipo de Recurso
• ...etc

• Introdução de novas possibilidades de visualização e 
confronto entre temas

• Integração de uma aplicação para gestão e 
monitorização de serviços de dados geográficos.

SNIG – Renovação



  

• http://snig.dgterritorio.pt/
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• http://snig.dgterritorio.pt/
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• Criar Metadados Online
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• Pesquisa no Catálogo
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• Pesquisas Avançadas



  

• Resultados da Pesquisa
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• Resultados da Pesquisa



  

• Visualizador

SNIG – Renovação
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• Visualizador
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• Adicionar Serviço WMS



  

• Adicionar Serviços WMS sobrepostos

SNIG – Renovação



  

• Aplicação para controlo, gestão e monitorização de Serviços de 
Dados Geográficos.

SNIG – Renovação



  

• ConTerra
• License Manager

 Gestor Segurança – políticas de segurança de utilizador/perfil; 
 Gestor Licenças – licenciamento para dados e serviços.

• Service Monitor
 Gestor Serviços – controlo e monitorização da qualidade dos 

Serviços de Dados Geográficos (SDG).

SNIG – Renovação



  

• ConTerra

SNIG – Renovação



  

• Gestor Segurança
• Implementa políticas de segurança de utilizador.

SNIG – Renovação

1. Autenticação e confirmação do 
utilizador ou aplicação cliente.

2. Verificação da identidade do utilizador 
para o pedido específico e que tipo de 
acções pode executar.

3. Pedido concedido ou recusado, 
conforme a política de acesso ao 
serviço.

Motor de
autenticação

Perfis e 
políticas de 

acesso

Motor de
validação



  

• Gestor Segurança
As regras de acessibilidade tem como base:
1. Sujeito (e.g. utilizador);
2. Recursos (e.g. serviço WMS);
3. Acções  (e.g. operação GetMap);
4. Condições e Obrigações Opcionais (e.g. Tempo, espaço). 

SNIG – Renovação



  

• Gestor Segurança
• Fornece protecção para serviços OGC:

• WMS, WMTS, WFS, WFS-T, WCS
• e ESRI:

• ArcIMS e ArcGIS Server

SNIG – Renovação

ArcGIS Server



  

• Gestor Licenças

SNIG – Renovação

• Restrições por IP
• Copyright
• Acesso livre



  

• Gestor Licenças
• Sistema de gestão de licenças e 

direitos de uso dos SDG.
• Está interligado com o Gestor de 

Segurança.
• Permite aos utilizadores o acesso 

aos serviços com base em 
modelos de licenciamento.

• e-Commerce e condições de 
acesso livre.

SNIG – Renovação



  

• Gestor Licenças

SNIG – Renovação



  

• Gestor Serviços
• Controlo e monitorização da 

qualidade dos SDG.
• Constante monitorização e 

avaliação dos serviços com 
notificação (sms e/ou email) para 
o responsável.

• Disponibilização de estatísticas.

SNIG – Renovação



  

• Gestor Serviços
• Suporta os requisitos de Qualidade de Serviço 

da Directiva INSPIRE.

SNIG – Renovação

Qualidade do serviço – critérios:
‒ Desempenho (tempo de resposta do 
serviço)

‒ 5 seg. para mapa de 470 Kb (800x600).

‒ Capacidade (nº de pedidos simultâneos)
‒ 20 pedidos.

‒ Disponibilidade (probabilidade do serviço 
estar disponível para responder às  
operações especificadas)

‒ 99% do tempo.



  

• Arquitectura

SNIG – Renovação



  

• Aplicação independente.
• Gestor de segurança.
• Monitorização de serviços.

SNIG – Renovação



  

Obrigado.
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