CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO SNIG (CO-SNIG)
ATA DA 25ª REUNIÃO
Data: 18 de dezembro de 2020
Hora de início: 10h30m
Hora de fim: 13h00m
Local: Direção-Geral do Território (DGT) - Rua Artilharia Um, 107, Lisboa

Participantes
Membros do CO-SNIG:
•

Mário Caetano, DGT;

•

Teresa Pimenta e José Sousa Uva, Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, I.P. (ICNF);

•

Rui Silva Teodoro, Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE);

•

Paulo Jorge Antunes Nunes, Sara Almeida, Instituto Hidrográfico (IH);

•

Ana Santos, Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE);

•

Gabriel Luís e Aurete Pereira, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
(LNEG);

•

Elsa Oliveira, Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP);

•

João Falcão, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP);

•

Henrique Tato Marinho, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos (DGRM);

•

Marco Pimenta, Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC);

•

Anouk Costa, Direção-Geral do Património Cultural (DGPC);

•

Rui Luso Soares, Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P. (IMTT);

•

Irene Cadima, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
(INIAV);

•

Carlos Dias, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA);

•

Madalena Grade, Instituto dos Registos e Notariado I.P. (IRN);

•

Jorge Eusébio Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Algarve (CCDRAlg);

•

Joaquim Condeça, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDRAlt);

•

Fernanda Neves, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDRN);
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•

Duarte Costa, Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, da
Região Autónoma da Madeira;

•

Raquel Medeiros e Marta Medeiros (em substituição do representante oficial
nomeado para o CO-SNIG, Dr. Hernâni Jorge), Direção Regional do Ambiente Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, da Região Autónoma dos
Açores.

Não estiveram representados os seguintes membros do CO-SNIG:
•

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS);

•

Agência Portuguesa do Ambiente (APA);

•

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP);

•

Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC);

•

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);

•

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR LVT);

•

Direção-Geral da Saúde (DGS);

•

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG);

•

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);

•

Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF);

•

Infraestruturas de Portugal S.A. (I.P.);

•

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.;

•

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);

•

Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV);

•

Navegação Aérea de Portugal (NAV).

Outros participantes da DGT: Alexandra Fonseca, Ana Luísa Gomes, André Serronha,
Danilo Furtado, Henrique Silva, Paulo Patrício e Vanda Bica.
A confirmação da participação pelos presentes na reunião constitui um anexo da
presente ata.
Ordem de trabalhos
1. Abertura
2. Aprovação da ata da reunião anterior
3. Informações
4. INSPIRE: Monitorização e outras informações
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5. SNIG2020: ponto de situação
6. Outros assuntos

1. Abertura
Mário Caetano (DGT) agradeceu a presença de todos e apresentou a proposta de
agenda que foi aceite por unanimidade.
2. Aprovação da ata da reunião anterior
A ata da reunião anterior, com a inclusão dos comentários recebidos, foi aprovada por
unanimidade.
3. Informações
Paulo Patrício (DGT) apresentou os aspetos mais relevantes abordados na reunião MIG
– 12th Meeting – INSPIRE Maintenance and Implementation Expert Group realizada de
26-27 de novembro de 2020. A reunião foi essencialmente informativa e a
correspondente

documentação

encontra-se

disponível

em

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=596018902. Os
assuntos abordados respeitaram às iniciativas da Comissão Europeia, Monitorização e
Reporte INSPIRE 2020, Maintenance and Implementation Work Programme (MIWP)
2020-2024 e conjuntos de dados de elevado valor. Destacou a iniciativa GreenData4All,
que tem como objetivos contribuir para o European Green Deal e apoiar a CE na
avaliação da Diretiva INSPIRE que ocorrerá até 1 de janeiro de 2022. Referiu ainda os
instrumentos de financiamento que irão ser utilizados pela CE nos próximos anos
nomeadamente o Horizon 2020 European Green Deal, Horizon Euro, Digital Europe
Programme e o Recovery and Resilience Facility. Relativamente à Monitorização e
Reporte recordou que as principais datas e enfatizou que apenas os metadados 2.0
serão considerados pela CE. Paulo Patrício (DGT) continuou com a apresentação dos
principais tópicos do Maintenance and Implementation Work Programme (MIWP) 20202024. No que respeita aos Conjuntos de dados de elevado valor – High value datasets
(HVD) informou que a Diretiva PSI (Public Sector Information) recentemente revista tem
de ser transposta para as ordens jurídicas nacionais até julho de 2021 e que a Diretiva
(EU) 2019/1024 que se refere aos dados abertos e à reutilização da informação do
sector público também tem de ser transposta para a ordem jurídica interna.
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Ainda no que respeita ao Maintenance and Implementation Work Programme, Ana
Santos (INE) concordou em apresentar o desenvolvimento dos trabalhos que têm sido
acompanhados pelo INE.
Por fim, Paulo Patrício (DGT) informou que a conferência INSPIRE 2021 irá ocorrer de 7
a 9 de setembro em Dubrovnik, na Croácia e terminou a sua intervenção com a
apresentação do Projeto GAIA-X, uma parceria Franco-Alemã que visa a criação de
uma infraestrutura de dados para a Europa, um sistema federado e seguro que promove
a inovação e onde dados e serviços podem ser disponibilizados e partilhados de modo
seguro.

4. INSPIRE – Monitorização e outras informações
Danilo Furtado (DGT) anunciou que em relação à Monitorização 2020 tinha muito boas
notícias para partilhar, enalteceu o esforço feito por todas as entidades que reportam
para a Diretiva, esforço este que está bem patente nos resultados obtidos no harvesting
realizado no dia 13 de dezembro. Informou que muitos EM fizeram harvesting no dia 14
o que sobrecarregou muito os servidores da CE e que no dia 15 de dezembro a CE
deixou de permitir que os EM lançassem novos processos de harvesting.
Danilo Furtado (DGT) realçou que a Diretiva INSPIRE obriga a que os CDG sejam
disponibilizados sob a forma de Serviços de Dados Geográficos de descarregamento e
de visualização. Apesar de se poder pensar que os serviços de descarregamento
também permitem a visualização, é obrigatório disponibilizar os serviços de
visualização. Enfatizou que a CE insiste que os dados protegidos têm de disponibilizar
Serviços de Dados Geográficos que serão protegidos e cujo GetCapabilities deverá
indicar a razão dos dados não estarem disponíveis. Todos os CDG reportados têm de
ter Serviços de Dados Geográficos de visualização e de descarregamento. De seguida
apresentou os indicadores da monitorização 2020 e os resultados estatísticos obtidos a
partir dos dados que estão no Geoportal INSPIRE sendo de referir que, quer a nível de
dados prioritários quer a nível dos restantes CDG, Portugal se posiciona sempre acima
da média europeia no que respeita aos serviços de visualização e de descarregamento,
sendo muito evidente e relevante a evolução positiva de Portugal em termos de
resultados obtidos.

5. SNIG2020: ponto de situação
Mário Caetano (DGT) elencou as principais atividades que foram desenvolvidas no
âmbito do SNIG nos últimos cinco anos, tendo o CO-SNIG procedido depois à análise
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do nível de concretização dos princípios da Visão SNIG2020. O CO-SNIG aprovou a
análise da Visão SNISG2020 apresentada na tabela em anexo.

6. Outros assuntos
Não havendo outros assuntos a tratar, Mário Caetano deu por encerrada a reunião,
agradecendo a presença de todos.

Anexo: R25_anexo_Visão SNIG 2020_tabela_avaliação
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