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Publicação da Diretiva INSPIRE

2007

Diretiva 2007/2/EC de 14 de março de 2007
(INSPIRE)
Criação da Rede de Pontos Focais RPF INSPIRE

2008

IGP é Ponto de Contacto Nacional PCN INSPIRE
É criado no IGP o Grupo de Trabalho GT INSPIRE
É criada uma imagem INSPIRE e o site INSPIRE PT
Reformulação do Geoportal do SNIG

2009

Decreto-Lei n.º 180/2009 de 7 de Agosto
(transposição INSPIRE)
Criação do Conselho de Orientação do SNIG: CO-SNIG

2010

Estudo Instituições vs Temas
Criação da RPF INSPIRE CORE
Calendário INSPIRE
1ª Monitorização INSPIRE (Declarativa: recolha por formulários on-line)
1º Relatório trianual INSPIRE
Criação de 10 GT temáticos

Decreto-Lei n.º 180/2009 de 7 de Agosto
Transpõe a diretiva INSPIRE para a ordem jurídica interna, procede à revisão do
quadro legal do SNIG e fixa normas gerais para a constituição de infraestruturas de
informação geográfica em Portugal.
•

É criado o Conselho de Orientação do SNIG
(CO-SNIG)

•

Passam a integrar o SNIG todas as
autoridades públicas produtoras e
fornecedoras de conjuntos e serviços de
dados geográficos, contudo, o SNIG está
aberto a terceiros e utilizadores que o
podem integrar mediante requerimento
dirigido ao IGP

•

O SNIG e outras infraestruturas de
informação geográfica, passam a estar
obrigadas ao cumprimento da Disposições
de Execução da Diretiva INSPIRE

•

É estabelecido o Registo Nacional de
Dados Geográficos
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Calendarização da Implementação da Diretiva INSPIRE

Metadados
CDG e Serviços

CDG devem estar disponíveis
para pesquisa e visualização
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
DE- Disposições de Execução

CDG devem estar disponíveis
para descarregamento e transformação
do Geoportal INSPIRE
Todos os CDG devem estar em conformidade
com as DE (incluindo os metadados
para interoperabilidade) e disponíveis
através de serviços de rede
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1ª
Monitorização
INSPIRE
(Declarativa)
Recolha por
formulários on-line

1º Relatório
trianual
INSPIRE

2012

DGT é o PCN INSPIRE

2014

Renovação do Geoportal do SNIG

2015

Diagnóstico SNIG 2015
Visão e Plano de Ação SNIG 2020

Reestruturação dos GT temáticos passam a estar alinhados com os
clusters temáticos

2016

Reunião Bilateral CE

Investir em Serviços de acesso aos dados ‘as is’

Início da identificação de CDG prioritários para as diretivas ambientais
Alterações ao geoportal do SNIG que passa a integrar o conteúdo do site
INSPIRE-PT

A Comissão Europeia (CE) fez uma ronda
pelos Estados-Membros (EM) para avaliar
em conjunto com os peritos nacionais, de
cada país, envolvidos na implementação da
Diretiva INSPIRE, qual a situação atual
dessa implementação, quais os problemas
e lacunas existentes bem como os
procedimentos e soluções equacionados
para os resolver.
A reunião contou com a presença das
entidades públicas nacionais envolvidas na
implementação da Diretiva INSPIRE.
Foi elaborado um Plano de Ação
visando melhorar a situação do País em
termos de conformidade relativamente
às exigências da Diretiva.

Identificação de CDG prioritários para o reporte das
diretivas ambientais

Dar prioridade à
disponibilização
destes CDG
através de
serviços ‘as is’
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Monitorização deixa de ser feita pelos formulários on-line e
passa a ser feita através da aplicação HS com INSPIRECORE
Desencadeiam-se alguns esforços de harmonização dos dados

2017

Decreto-Lei n.º 29/2017 de 16 de março | alterações ao DL 180/2009
para transposição dos Anexos da Diretiva e alargamento do CO-SNIG

2018

Início da utilização de Validadores pelos Estados Membros (metadados,
serviços, harmonização de dados) | Nova reestruturação dos GT temáticos
Geoportal INSPIRE

2019

Monitorização passa a ser feita de forma automática, por harvesting,
através da Keyword INSPIRECORE e relatórios passam a country-fiche
Lançamento do novo geoportal do SNIG e RNDG com base nos
princípios da Visão SNIG 2020 (4 de julho de 2019) |Criação do
Grupo de Trabalho SNIG-Local

2020

Meta final da Diretiva INSPIRE

INSPIRE Reference
validator

Permite validar
se metadados,
serviços e CDG
cumprem as
exigências
INSPIRE.
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INSPIRE geoportal
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Monitorização INSPIRE: Novos procedimentos
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Novo Geoportal do SNIG, com base nos
princípios da Visão SNIG2020, aposta
numa solução opensource, apresenta
um novo design e um conjunto de
funcionalidades que permitem que o
processo de pesquisa e visualização da
informação geográfica nacional decorra
de forma mais interativa e objetiva.

O novo geoportal inclui o Registo
Nacional de Dados Geográficos como o
catálogo de metadados dos conjuntos
de dados geográficos e de cartografia
topográfica e temática, oficial ou
homologada, do território ou águas sob
jurisdição nacional, produzidos ou
mantidos por autoridades públicas.
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2020

2021
…

Meta final da Diretiva INSPIRE

Fase de avaliação da aplicação da Diretiva INSPIRE
Discussão dos próximos passos

