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MIG-T 

MIWP 2021-2024 Actions:
1.1 Towards a digital ecosystem for the environment and sustainability

2.1 Need driven data prioritization

2.2 Roadmap for priority-driven implementation 

2.3 Simplification of INSPIRE Implementation

2.3.2 Simplification of data-service linking



MIG-T 

GeoPackage as INSPIRE data encoding

Integration between OpenStreetMap and 
INSPIRE datasets



MIG-T 

Central INSPIRE components
– Atualizações:

• Geoportal

– Redesigned backend 

– New front end for HVD

• Reference Validator (15/09/2021)

• Re3gistry software and INSPIRE Registry

• Helpdesk – migração para o github



MIG-T

Proposta EM:

Access to interoperability checking tools

Export para excel dos registos com problemas:
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INSPIRE Virtual conference 2021
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Open Maps for Europe – EuroGeographics

https://www.mapsforeurope.org/



4. Monitorização INSPIRE

Reporte da M2020 e preparação da M2021

Danilo Furtado



Diretiva INSPIRE: Monitorização 2020

• 19 Indicadores INSPIRE

• (Recolha: 15 dezembro 2020)

• Baseado nos metadados publicados no Geoportal INSPIRE
- Metadados 2.0

- Validação metadados e SDG (INSPIRE Reference Validator)

- Validação da interoperabilidade (Resource linkages checker tool)



Diretiva INSPIRE: Monitorização 2020 - Harvesting

INSPIRECORE



Diretiva INSPIRE: Indicadores 2020 Portugal
Indicadores INSPIRE 2020: Portugal

Monitoring of the availability of spatial data and service
DSi1.1 (Nº de metadados de CDG) 625

DSi1.2 (Nº de metadados de SDG) 605

DSi1.3 (Nº de metadados de CDG de reporte ambiental) 145

DSi1.4 (Nº de metadados de CDG de âmbito regional) 233

DSi1.5  (Nº de metadados de CDG de âmbito Nacional) 292

Monitoring of the conformity of metadata
MDi1.1 (% de metadados de CDG em conformidade) 55%

MDi1.2 (% de metadados de SDG em conformidade) 41%

Monitoring of the conformity of spatial data sets
DSi2 (% de CDG em conformidade) 41%

DSi2.1 (% de CDG do Anexo I em conformidade) 65%

DSi2.2 (% de CDG do Anexo II em conformidade) 41%

DSi2.3 (% de CDG do Anexo III em conformidade) 38%

Monitoring of the accessibility of spatial data sets through view and download services
NSi2 (% de CDG em serviços de visualização e descarregamento) 56%

NSi2.1 (% de CDG em serviços de visualização) 80%

NSi2.2 (% de CDG em serviços de descarregamento) 64%

Monitoring of the conformity of the network services
NSi4 (% de serviços de rede em conformidade) 55%

NSi4.1 (% de serviços de pesquisa em conformidade)

NSi4.2 (% de serviços de visualização em conformidade) 56%

NSi4.3 (% de serviços de descarregamento em conformidade) 53%

NSi4.4 (% de serviços de transformação em conformidade) Not available



Harvesting para Geoportal INSPIRE

Geoportal INSPIRE – monitorização 2020

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/mr2020_details.html?country=pt



4. Preparação da M2021
PA INSPIRE.PT 2021 



PA INSPIRE.PT 2021 

• Garantir a conformidade 100% nos metadados dos CSDG (versão

2.0) - Validador INSPIRE

• Garantir a interoperabilidade dos serviços de visualização e

descarregamento - Resource linkage Cheker

• Disponibilizar em serviços de visualização e descarregamento

todos os CDG reportados (começar pelos prioritários)

• Harmonizar CDG (à medida da capacidade de cada instituição)
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5. Interoperabilidade
do SNIG com o dados.gov.pt

Danilo Furtado



Dados abertos

De acordo com a Open Definition, são:
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"dados que qualquer pessoa pode aceder, 
utilizar, modificar e partilhar, para 
qualquer propósito"

Dados que:
• Devem estar disponíveis, preferencialmente de forma 

gratuita,
• Deve ser permitido a sua reutilização e redistribuição  sem 

restrições,
• O uso, reutilização e redistribuição deve ser aberta a todos.



O que é o dados.gov

Dados.gov é o portal de dados abertos da Administração 
Pública portuguesa.

É o catálogo central de open data em Portugal.

21



O que é o dados.gov

Tem como função agregar, referenciar e alojar dados abertos de 
diferentes organismos e setores da Administração Pública.

Qualquer utilizador, em nome próprio ou em representação de 
uma organização, pode criar uma conta e carregar dados.
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O que é o dados.gov

É desenvolvido e gerido pela Agência 
para a Modernização Administrativa, 
IP (AMA).
– Plataforma udata

– Etalab, uma estrutura de missão da 
Administração Pública francesa

Os dados são disponibilizados ao abrigo 
de licenças abertas.
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Licenças abertas para dados

Atualmente, a licença que é utilizada por defeito no dados.gov é 
a CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0), que 
pressupõe a menção da fonte original dos dados, mas 
possibilita qualquer tipo de uso.

É também permitido carregar dados com outras licenças abertas 
como, por exemplo, CCZero (Creative Commons CC0 1.0) –
Licença de Domínio Público.

Em casos excecionais, e quando se justificar o interesse público, 
poderão ser inseridos dados com licenças restritivas.
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Interoperabilidade do SNIG com o dados.gov.pt

Harvesting diário.

Processo concluído para os dados da DGT.
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Interoperabilidade do SNIG com o dados.gov.pt

A atualização do catálogo do portal dados.gov é feita através de 
harvesting ao catálogo de metadados do SNIG.
– dataPolicy=“Dados abertos”

– keyword=“Sigla da entidade”
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Interoperabilidade do SNIG com o dados.gov.pt

Harvesting
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CO-SNIG


