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MIG meeting

• GreenData4All

– Como motor para uma possível revisão do quadro jurídico.

– Uma maior disponibilidade e acessibilidade dos dados geográficos ambientais ajudará a
concretizar as estratégias de negócio ecológicas da EU.

– Como motor político para o desenvolvimento de um espaço de dados European Green Deal.

– A Directiva INSPIRE é um instrumento importante para trazer dados das administrações públicas
para o Green Deal data space.

• Fit for Future platform (F4F)

– A Plataforma Rumo ao Futuro (F4F) irá agregar um grupo de peritos de alto nível que tem como
função ajudar a Comissão a simplificar a legislação da UE e a reduzir os custos desnecessários
que lhe estão associados.

– A Plataforma Rumo ao Futuro examinará se a legislação em vigor pode alcançar os seus objetivos
de forma eficiente enquanto enfrentamos novos desafios, como a transição digital.
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MIG meeting

• INSPIRE Conference 2021
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INSPIRE Conference 2022 – 11-13 May 2022
Dubrovnik, Croácia

Conferência híbrida (no local com possibilidade 
de assistir virtualmente às sessões) 



MIG meeting

• Monitorização INSPIRE 2021

• Os Estados-Membros devem monitorizar a aplicação  
da Diretiva INSPIRE e a utilização das suas 
Infraestruturas de Informação  Geográfica.

- 19 Indicadores INSPIRE

- A recolha dos metadados é realizada a partir de 15 
dezembro 2021

- Harvesting aos catálogos de metadados dos EM

- No cálculo dos indicadores, só serão tidos em conta os 
metadados publicados pelos Estados-Membros no 
Geoportal INSPIRE
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• Processo global:

MIG meeting
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Fonte: JRC, Monitoring and reporting 2020

Decisão 2019/1372 

Disponibilidade, acessibilidade
e conformidade dos CDG

Conformidade dos metadados



MIG meeting

• O que é avaliado:

– Indicadores estão agrupados em 5 categorias

• disponibilidade dos dados e dos serviços geográficos

• DSi1.1, DSi1.2, DSi1.3, DSi1.4, DSi1.5

• conformidade dos metadados

• MDi1.1, MDi1.2

• conformidade dos conjuntos de dados geográficos

• DSi2, DSi2.1, DSi2.2, DSi2.3

• acessibilidade dos serviços de visualização e de descarregamento

• NSi2, NSi2.1, NSi2.2

• conformidade dos serviços de rede

• NSi4, NSi4.1, NSi4.2, NSi4.3, NSi4.4
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Reference
Validator
(metadata
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Fonte: JRC, Monitoring and reporting 2020



MIG meeting

• Dashboard

– Página de entrada:
• Número de Conjuntos de Dados, Séries e Serviços

para todos os EM

• Documentação e Guias de apoio
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MIG meeting

• Dashboard

– Página específica do país:
• Estatísticas gerais:

– número de conjuntos de dados, séries e serviços

– número de metadados conformes e não
conformes

• Indicadores da Monitorização 2021
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MIG meeting

• Maintenance and Implementation Work Programme 2021-2024

a) Action 1.1 - Towards a digital ecosystem for the environment and sustainability

b) Action 2.1 - Need-driven data prioritisation

c) Action 2.2 - Roadmap for priority-driven implementation

d) Action 2.3 - Simplification of INSPIRE implementation

1. Simplificação dos Schemas

2. Technical Guidelines (conversão de word para AsciiDoc format)

3. Data-service linking simplification - simplificar a ligação entre os dados e serviços INSPIRE

e) Action 2.4 - Central INSPIRE infrastructure componentes

1. Desenvolvimentos do Geoportal INSPIRE (em preparação novo front-end)

2. Atualizações do INSPIRE Reference Validator

3. Atualizações do Re3gistry software & INSPIRE Registry Service
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Monitorização INSPIRE 2021

Procedimentos de implementação e 

resultados de Portugal



Monitorização INSPIRE 2021 - PT

• Preparação da M2021

– Reuniões com entidades que reportam para o INSPIRE

• Análise e correção dos erros repostados na M2019

• Apoio na criação de metadados, serviços e validação INSPIRE

– Documentos técnicos de apoio disponíveis no SNIG
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Monitorização INSPIRE 2021 - PT
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Monitorização INSPIRE 2021 - PT

• Resultados do harvesting de 12 de dezembro

16



17

Indicadores INSPIRE: Portugal

Monitoring of the availability of spatial data and service
2020 2021

Previsões

DSi1.1 (Nº de metadados de CDG) 625 506

DSi1.2 (Nº de metadados de SDG) 605 506

DSi1.3 (Nº de metadados de CDG de reporte ambiental) 145 149

DSi1.4 (Nº de metadados de CDG de âmbito regional) 233 209

DSi1.5  (Nº de metadados de CDG de âmbito Nacional) 292 201

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% 50%

DSi2.1 (% de CDG do Anexo I em conformidade) 65% 63%

DSi2.2 (% de CDG do Anexo II em conformidade) 41% 49%

DSi2.3 (% de CDG do Anexo III em conformidade) 38% 49%

Monitoring of the accessibility of spatial data sets through view and download services

NSi2 (% de CDG em serviços de visualização e descarregamento) 56% 62%

NSi2.1 (% de CDG em serviços de visualização) 80% 79%

NSi2.2 (% de CDG em serviços de descarregamento) 64% 72%

Monitoring of the conformity of the network services

NSi4 (% de serviços de rede em conformidade) 55% 70%

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

NSi4.2 (% de serviços de visualização em conformidade) 56% 75%

NSi4.3 (% de serviços de descarregamento em conformidade) 53% 62%

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



Monitorização INSPIRE 2021 - PT

• Monitorização 2022

PA INSPIRE.PT 2022

– Manter/melhorar a conformidade dos metadados
dos CDG e SDG

– Testar sempre os metadados nos Validadores
INSPIRE, antes de submeter ao SNIG
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Validadores INSPIRE

– Disponibilização de SDG de visualização e
descarregamento, garantindo as regras de
interoperabilidade INSPIRE



Monitorização INSPIRE 2021 - PT

• Monitorização 2022

PA INSPIRE.PT 2022

– Definir corretamente as restrições legais
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– Política de dados abertos

– Âmbito espacial (Spatial scope)
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Balanço da aplicação da Diretiva 
INSPIRE em Portugal 



Diretiva INSPIRE em Portugal

• Calendarização da Implementação da Diretiva INSPIRE
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Metadados 
CDG e Serviços

CDG devem estar disponíveis
para pesquisa e visualização

do Geoportal INSPIRE

CDG devem estar disponíveis para
descarregamento e transformação
do Geoportal INSPIRE

Os novos CDG ou extensamente reformulados
devem estar em conformidade com as DE 

(incluindo os metadados para 
interoperabilidade) e disponíveis através de 

serviços de rede

Todos os CDG devem estar em conformidade
com as DE (incluindo os metadados 

para interoperabilidade) e disponíveis
através de serviços de rede

DE- Disposições de Execução



Diretiva INSPIRE em Portugal
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Decisão de execução da Comissão
de 19/08/2019 (2019/1372)



Diretiva INSPIRE em Portugal
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Procedimento declarativo
Metadados 1.3

Procedimento automático
Metadados 2.0

Reportar metadados



Diretiva INSPIRE em Portugal

• 2009 – 2020
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Conformidade dos metadados Acessibilidade aos SDG


