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1990 – Criação do SNIG 
 
1995 - SNIG na internet 
 
 
 
2006 – Geoportal SNIG 

 2008 – atualização Geoportal do SNIG 
 2014 – reformulação Geoportal do SNIG 
 2016 – reformulação Geoportal do SNIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019 – Renovação Geoportal SNIG 
            e efetivação do 
            Registo Nacional de Dados Geográficos 

SNIG: uma perspetiva histórica 



Uma	  visão	  do	  SNIG	  para	  2020	  
	  
Construída	  por	  processos	  colaboraAvos	  e	  parAcipados	  

Informação	  Geográfica	  de	  todos	  para	  todos	  

50	  representantes	  da	  AP,	  academia,	  
invesAgação	  e	  sector	  privado	  

Consulta	  pública	  
505	  respostas	  

Análises	  SWOT	  
18	  enAdades	  públicas	  

Aprovada	  pelo	  Conselho	  de	  Orientação	  do	  Sistema	  Nacional	  de	  
Informação	  Geográfica	  a	  17	  dezembro	  2015	  



“Uma	  infraestrutura	  de	  informação	  geográfica	  que	  possibilite	  o	  acesso	  a	  informação	  
geográfica	  produzida	  ou	  de9da	  por	  en9dades	  públicas	  e	  privadas,	  associações	  e	  cidadãos,	  
através	  de	  serviços	  de	  pesquisa,	  de	  visualização	  e	  de	  descarregamento,	  de	  forma	  simples,	  
intui;va	  e	  eficiente.”	  

Principais	  pilares	  do	  SNIG2020:	  
•  Dados	  abertos	  
•  Pesquisa	  de	  dados:	  simples,	  intuiAva	  e	  eficiente	  
•  Uma	  infraestrutura	  sustentada	  em	  soUware	  livre	  e	  de	  código	  aberto	  reuAlizável	  noutras	  

infraestruturas.	  
•  Uma	  infraestrutura	  arAculada	  com	  IIGs	  locais,	  regionais,	  internacionais	  e	  temáAcas	  



“Uma	  infraestrutura	  de	  informação	  geográfica	  que	  possibilite	  o	  acesso	  a	  informação	  
geográfica	  produzida	  ou	  de9da	  por	  en9dades	  públicas	  e	  privadas,	  associações	  e	  cidadãos,	  
através	  de	  serviços	  de	  pesquisa,	  de	  visualização	  e	  de	  descarregamento,	  de	  forma	  simples,	  
intui;va	  e	  eficiente.”	  

Metadados 

DGT 

Componentes de intervenção e responsabilidades 

Entidades produtoras 

Geoportal – pesquisa de metadados 
      acesso à informação geográfica 

Serviços de visualização e descarregamento  



iGEO 

	  	  

O	  iGEO	  foi	  criado	  como	  um	  portal	  de	  dados	  abertos	  em	  12	  de	  maio	  de	  2014	  



O novo portal SNIG: um portal de dados abertos 

	  	  

O	  iGEO	  teve	  um	  papel	  crucial	  para:	  
•  demonstrar	  que	  o	  acesso	  aos	  dados	  poderia	  ser	  simplificado	  
•  promover	  as	  políAcas	  de	  dados	  abertos	  
	  

	  	  



O novo portal SNIG: um portal de dados abertos 

	  	  	  
No	  entanto,	  o	  iGEO:	  
•  não	  inclui	  metadados	  de	  todas	  as	  enAdades	  produtoras	  de	  cartografia	  
•  as	  enAdades	  Anham	  que	  publicar,	  de	  uma	  forma	  duplicada,	  metadados	  no	  SNIG	  e	  no	  iGEO	  
•  As	  ferramentas	  de	  pesquisa	  são	  limitadas	  
•  os	  uAlizadores,	  apesar	  de	  reconhecerem	  as	  vantagens	  do	  iGEO	  sobre	  o	  SNIG,	  não	  

compreendiam	  a	  coexistência	  do	  iGEO	  e	  SNIG	  (DiagnósAco	  SNIG2015)	  
	  
	  
O	  CO-‐SNIG	  decidiu	  que	  se	  deveria	  ter	  um	  geoportal	  nacional	  único	  de	  informação	  
geográfica,	  o	  SNIG,	  que	  permiAsse	  aceder	  de	  uma	  forma	  simplificada	  a	  toda	  a	  IG,	  incluindo	  a	  
que	  tem	  poliAcas	  de	  dados	  abertos.	  
	  
Em	  julho	  de	  2019	  o	  iGEO	  é	  desconDnuado	  

	  	  



O novo geoportal SNIG e o RNDG: o processo 
•  Responsabilidade:	  DGT	  
•  Financiamento:	  DIPIGeo	  –	  Portugal	  2020	  

•  O	  Caderno	  de	  encargos	  foi	  elaborada	  com	  base	  numa	  ampla	  consulta	  ao	  CO-‐SNIG,	  
RPF	  INSPIRE	  Core	  e	  parAcipantes	  no	  World	  Cafe	  SNIG	  2020	  (março	  a	  julho,	  2017)	  

Geoportal	  
e	  RNDG	  



O novo geoportal SNIG: princípios orientadores da 
plataforma 

Mudança de paradigma: de uma plataforma orientada para a 
pesquisa para uma plataforma orientada para o acesso à  
informação geográfica (IG) 

1 
Melhorar a pesquisa de metadados: simples, intuitiva e eficiente 2 
Uma plataforma com um design mais dinâmico, funcional, intuitivo 
e amigável quer para o cidadão comum quer para os utilizadores 
mais especializados. 

3 

Utilização de tecnologia open source (software de código livre e 
aberto). 5 
Plataforma disponível em código aberto para reutilização noutras 
infraestruturas 6 

Uma plataforma que facilite o registo, a manutenção e a gestão de 
metadados aos produtores de IG 4 



O novo geoportal SNIG: as responsabilidades dos 
produtores de informação 

O novo paradigma: o verdadeiro valor da informação não está na 
produção da informação mas na utilização.  
 

1 
Para que a IG seja útil tem que ser pesquisável e acessível 
em formatos  e canais acessíveis a todos. 2 
Para que a pesquisa seja eficaz os metadados devem estar 
completos e atualizados 3 

Adopção de politicas de dados abertos para promover partilha 
sem custos de informação 5 

A informação deve estar acessível através de serviços de 
visualização e descarregamento  4 



O Registo Nacional de 
Dados Geográfico (RDNG) 



O Registo Nacional de Dados Geográfico (RDNG) 

O	  RDNG	  foi	  definido	  pelo	  DL	  180/2009	  mas	  nunca	  foi	  formalizado/efeAvado.	  
	  
	  
RNDG	  
é	  o	  catálogo	  de	  metadados	  
dos	  conjuntos	  de	  dados	  geográficos	  e	  de	  cartografia	  topográfica	  e	  temáAca,	  
oficial	  ou	  homologada,	  
do	  território	  ou	  águas	  sobre	  jurisdição	  nacional,	  	  
produzidos	  ou	  manAdos	  por	  autoridades	  públicas.	  
	  
	  
O	  RNDG	  é	  consAtuído	  e	  manAdo	  pela	  DGT.	  
	  
	  
A	  inscrição	  no	  RNDG	  	  dos	  CDG	  e	  cartografia	  referida	  acima	  é	  obrigatória	  (até	  30	  dias	  após	  a	  
data	  de	  referência	  ou	  data	  de	  homologação).	  
	  
	  
O	  Regime	  Jurídico	  da	  Cartografia	  determina	  que	  as	  enAdades	  públicas	  só	  podem	  uAlizar	  
cartografia	  oficial	  ou	  homologada	  inscrita	  no	  RNDG	  

	  
	  
	  
	  



O novo geoportal SNIG e o RNDG: o processo 
•  Responsabilidade:	  DGT	  
•  Financiamento:	  Portugal2020	  

•  O	  Caderno	  de	  encargos	  foi	  elaborada	  com	  base	  numa	  ampla	  consulta	  ao	  CO-‐SNIG,	  
RPF	  INSPIRE	  Core	  e	  parAcipantes	  no	  World	  Cafe	  SNIG	  2020	  (março	  a	  julho,	  2017)	  

•  Abertura	  do	  procedimento:	  6	  outubro	  2017	  
•  Adjudicação	  –	  19	  janeiro	  2018	  
•  Empresa	  selecionada:	  WKT	  

•  ProtóApo	  aprovado	  pelo	  CO-‐SNIG	  (29	  out	  2018)	  

Novo	  geoportal	  do	  SNIG	  e	  RNDG:	  
•  on	  line:	  31	  maio,	  2019	  
•  apresentação	  pública	  –	  ENiiG	  2019	  -‐	  4	  julho,	  2019	  

Geoportal	  



O novo portal SNIG e o RNDG: tecnologia e software 

	  
	  
	  
	  
	  

Drupal	  8.5 	   	   	  Gestor	  de	  conteúdos	  
	  
	  
PostgreSQL/PostGIS	  10 	   	  Base de	  dados	  do	  RNDG	  e	  do	  Geoportal 	  	  
	  
	  
GeoNetwork	  3.4 	   	   	  Registo	  Nacional	  de	  Dados	  Geográficos	  (RNDG)	  
	  
	  
	  
OpenLayers	  4.6	  e	  ReactJS	  16.3 	  Biblioteca	  javascript	  para	  implementação	   	  

	   	   	   	  das	  funcionalidades	  de	  mapas	  no	  Visualizador	  do	  RNDG	  
	  

	  	  



O novo geoportal SNIG e o RNDG: o processo 
•  Responsabilidade:	  DGT	  
•  Financiamento:	  Portugal2020	  

•  O	  Caderno	  de	  encargos	  foi	  elaborada	  com	  base	  numa	  ampla	  consulta	  ao	  CO-‐SNIG,	  
RPF	  INSPIRE	  Core	  e	  parAcipantes	  no	  World	  Cafe	  SNIG	  2020	  (março	  a	  julho,	  2017)	  

•  Abertura	  do	  procedimento:	  6	  outubro	  2017	  
•  Adjudicação	  –	  19	  janeiro	  2018	  
•  Empresa	  selecionada:	  WKT	  

•  ProtóApo	  aprovado	  pelo	  CO-‐SNIG	  (29	  out	  2018)	  

•  Estudo:	  Metadados	  no	  SNIG:	  uma	  análise	  criAca	  
	  Publicação:	  IX	  CNCG,	  outubro	  2018	  

	  
•  A	  DGT	  produz	  documentação	  para	  revisão	  de	  metadados	  do	  SNIG	  –	  dezembro,	  2019	  
•  Revisão	  de	  metadados	  pelas	  enAdades	  RPF	  INSPIRE	  Core	  –	  janeiro	  a	  maio	  2019	  
•  Revisão	  de	  metadados	  por	  13	  municípios	  (front	  runners)	  –	  maio	  e	  junho	  2019	  

Novo	  geoportal	  do	  SNIG	  e	  RNDG:	  
•  on	  line:	  31	  maio,	  2019	  
•  apresentação	  pública	  –	  ENiiG	  2019	  -‐	  4	  julho,	  2019	  

Geoportal	  

Metadados	  



Revisão	  dos	  metadados	  
para	  a	  efeDvação	  do	  

Registo	  Nacional	  de	  Dados	  Geográficos	  



Catálogo de metadados: ponto de situação em 
outubro 2018 

2019 



Publicação de metadados: o processo 
A	  DGT	  cria	  o	  editor	  e	  o	  perfil	  de	  metadados	  em	  2004	  (MIG).	  
O	  perfil	  MIG	  é	  obrigatório	  para	  publicação	  de	  metadados	  no	  SNIG.	  
	  
	  
O	  catálogo	  de	  metadados	  do	  SNIG	  foi	  colocado	  on	  line	  em	  2006.	  
A	  DGT	  é	  responsável	  pelo	  catálogo	  de	  metadados	  do	  SNIG.	  
	  
	  
	  
	  
A	  publicação	  dos	  metadados	  é	  da	  responsabilidade	  dos	  produtores,	  sendo	  necessário	  pedir	  à	  
DGT	  credenciais	  de	  Gestor	  de	  metadados	  à	  DGT.	  
	  
Os	  metadados	  só	  são	  publicados	  se	  esAverem	  de	  acordo	  com	  o	  Perfil	  MIG	  através	  de	  uma	  
validação	  automáAca.	  	  
	  
	  
	  
	  
Posteriormente	  outras	  enAdades	  criaram	  outros	  editores	  (GeMA	  da	  RAA,	  SNIMAR)	  que	  
também	  podem	  ser	  usados	  para	  criar	  metadados. 
	  



Catálogo de metadados: ponto de situação em 
outubro 2018 



Catálogo de metadados: uma análise crítica 

Grande	  volume	  de	  metadados	  
	  
Metadados	  que	  não	  estão	  conforme	  o	  Perfil	  MIG;	  
	  
Metadados	  conforme	  o	  Perfil	  MIG,	  mas	  com	  conteúdos	  errados	  ou	  má	  qualidade;	  
	  
Metadados	  com	  conteúdos	  não	  normalizados;	  
	  
Metadados	  obsoletos	  e	  desatualizados;	  
	  
UAlização	  incorreta	  de	  palavras-‐chaves	  nos	  metadados.	  

As	  enAdades	  produtoras	  de	  informação	  não	  tem	  práAcas	  de	  gestão	  e	  manutenção	  de	  
metadados	  

A	  DGT	  apesar	  de	  ser	  responsável	  pelo	  catálogo	  de	  metadados	  do	  SNIG:	  
•  não	  interfere	  na	  publicação	  dos	  metadados	  
•  não	  faz	  revisão	  de	  conteúdos	  dos	  metadados	  
•  não	  tem	  práAcas	  estabelecidas	  de	  gestão	  e	  manutenção	  do	  catálogo	  



Catálogo de metadados: uma análise crítica 

Uma	  importante	  exceção	  

A	  DGT	  apesar	  de	  ser	  responsável	  pelo	  catálogo	  de	  metadados	  do	  SNIG:	  
•  não	  interfere	  na	  publicação	  dos	  metadados	  
•  não	  faz	  revisão	  de	  conteúdos	  dos	  metadados	  
•  não	  tem	  práAcas	  estabelecidas	  de	  gestão	  e	  manutenção	  do	  catálogo	  

As	  enAdades	  produtoras	  de	  informação	  não	  tem	  práAcas	  de	  gestão	  e	  manutenção	  de	  
metadados	  

Os	  metadados	  que	  estão	  a	  ser	  reportados	  para	  a	  direAva	  INSPIRE	  têm	  sido	  alvo	  de	  
melhoramentos	  conrnuos	  pelas	  enAdades	  responsáveis	  e	  são	  monitorizados	  pela	  DGT	  

Mas...	  

Nem	  todas	  as	  enAdades	  têm	  sido	  chamadas	  a	  reportar	  para	  a	  direAva	  INSPIRE	  (e.g.	  Municípios)	  
	  
As	  enAdades	  com	  responsabilidades	  na	  DireAva	  INSPIRE	  só	  têm	  atuado	  nos	  metadados	  que	  
reportam	  para	  a	  direAva	  e	  especificamente	  nos	  campos	  abrangidos	  pela	  monitorização	  
	  
As	  ações	  de	  formação	  foram	  essencialmente	  orientadas	  para	  a	  AP	  Central	  (conAnente).	  	  
	  



A	  DGT,	  em	  arAculação	  com	  o	  CO-‐SNIG,	  cria	  e	  disponibiliza	  um	  documento	  para	  
auxiliar	  as	  enAdades	  na	  revisão	  e	  melhoramento	  dos	  metadados	  

Orientações para a reorganização e melhoramento dos 
metadados 

	  
O	  melhoramento	  dos	  metadados	  consisAu	  essencialmente	  em:	  
•  implementar	  as	  orientações	  da	  DireAva	  INSPIRE	  a	  todos	  os	  metadados;	  
•  introduzir	  algumas	  palavras	  chave	  (i.e.	  cartografia	  oficial	  ou	  homologada,	  referências	  a	  

serviços)	  



Os	  serviços	  de	  visualização	  e	  descarregamento	  são	  acessíveis	  através	  dos	  metadados	  dos	  
Conjuntos	  de	  Dados	  Geográficos.	  
	  
O	  Catálogo	  deixa	  de	  ter	  metadados	  de	  serviços	  de	  visualização	  e	  descarregamento.	  
	  
	  
	  
	  
Sempre	  que	  possível	  e	  adequado	  as	  enAdades	  devem	  optar	  por	  ter	  apenas	  metadados	  de	  
CDG	  e	  séries,	  abandonando	  os	  metadados	  por	  folhas.	  
	  
	  
	  
As	  enAdades	  devem	  implementar	  aDvidades	  de	  gestão	  e	  manutenção	  dos	  metadados,	  
adaptando-‐os	  às	  novas	  poliAcas	  e	  tecnologias	  
	  
	  	  
	  
	  	  	  
	  

Catálogo de metadados: orientações para a 
reorganização e melhoramento dos metadados 



Catálogo de metadados: ponto de situação em 
outubro 2018 

A	  DGT	  define	  uma	  estratégia	  para	  interação	  com	  enAdades	  com	  metadados	  no	  SNIG	  com	  o	  
objeAvo	  de	  facilitar	  a	  pesquisa	  no	  RNDG	  e	  o	  acesso	  à	  informação:	  



Amadora	  
Marinha	  Grande	  
Albergaria-‐A-‐Velha	  
Lisboa	  
Loures	  
Matosinhos	  
Odivelas	  
Ovar	  
Palmela	  
Sesimbra	  
Sintra	  
Vila	  Franca	  de	  Xira	  
MonAjo	  

Estratégia para reorganização e melhoramento 
dos metadados 

•  DGT	  interage	  com	  13	  Municípios	  (front	  runners	  -‐	  os	  que	  têm	  mais	  de	  8	  CDG	  de	  cartografia	  
temáAca)	  	  

•  Coordenadores	  do	  SNIG	  interagem	  com	  representantes	  do	  SNIT	  para	  melhoramento	  e	  
migração	  dos	  metadados	  IGT	  



Catálogo de metadados: uma análise crítica 

	  
A	  renovação	  do	  SNIG	  consAtuiu	  uma	  oportunidade	  para	  as	  enAdades	  
produtoras	  de	  informação	  reorganizarem/reestruturarem	  a	  sua	  
informação	  geográfica	  e	  os	  respeAvos	  metadados	  
	  



Revisão e melhoramento de metadados: o caso da DGT 

Direção	  Geral	  do	  Território	  
Direcção	  Geral	  do	  Território	  
Direcção-‐Geral	  do	  Território	  (DGT)	  
Direção-‐Geral	  do	  Território	  (DGT)	  
DIREÇÃO	  GERAL	  DO	  TERRITÓRIO	  
DIRECÇÃO	  GERAL	  DO	  TERRITÓRIO	  (DGT)	  
DIRECÇÃO-‐GERAL	  DO	  TERRITÓRIO	  (DGT)	  

Direção-‐Geral	  do	  Território	  (DGT)	  

Designações	  incorretas	  e/ou	  não	  normalizadas	  



Carta	  AdministraAva	  Oficial	  de	  Portugal	  –	  CAOP	  2017	  (ConAnente)	  –	  WMS	  –	  INSPIRE	  
Carta	  AdministraAva	  Oficial	  de	  Portugal	  (CAOP)	  2008.0	  
Carta	  AdministraAva	  Oficial	  de	  Portugal	  (CAOP)	  V	  2.0	  

Títulos	  não	  normalizados	  

Revisão e melhoramento de metadados: o caso da DGT 



Revisão e melhoramento de metadados: o caso da DGT 

Número	  atual	  de	  metadados	  da	  DGT	  no	  portal	  do	  SNIG:	  92	  	  	  

Antes	  da	  reorganização	  dos	  metadados	  no	  SNIG	  



Revisão e melhoramento de metadados: o que mudou 

Número	  de	  metadados	  
antes	  da	  revisão	  

Número	  de	  metadados	  
depois	  da	  revisão	  

19	  081	   4	  507	  
Inclui	  1	  628	  metadados	  de	  SDG	  	   Exclui	  579	  metadados	  SDG	  
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Abre	  WMS	  no	  visualizador	  

Acesso	  à	  
ficha	  
de	  
metadados	  

URL	  do	  
serviço	  descarregamento	  

URL	  do	  
serviço	  visualização	  

Registos	  preferidos	  
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Aceder	  à	  COS	  
	  

com	  3	  teclas	  
e	  em	  2	  cliques	  





Que	  poliAca	  de	  dados	  está	  a	  ser	  seguida	  na	  administração?	  
Dos	  CDG	  inscritos	  no	  RNDG	  quantos	  estão	  disponíveis	  por	  
serviços	  de	  visualização?	  

E	  por	  serviços	  de	  descarregamento?	  
E	  qual	  o	  nível	  de	  atualização	  da	  informação?	  

	  



Novo GeoPortal do SNIG 



Que	  informação	  é	  produzida	  pelas	  enAdades	  da	  Administração	  
Pública?	  
A	  informação	  está	  disponível	  através	  de	  serviços?	  
Que	  poliAca	  de	  dados	  associada	  a	  cada	  Apo	  de	  informação?	  
Qual	  a	  escala?	  
Que	  cobertura?	  

A	  pesquisa	  avançada	  é	  feita	  através	  de	  filtros	  



Novo GeoPortal do SNIG 



Existe	  cartografia	  topográfica	  de	  cobertura	  integral	  do	  território	  
conAnental	  com	  poliAca	  de	  dados	  abertos	  e	  disponível	  através	  de	  
serviços	  de	  descarregamento?	  







Que	  coberturas	  de	  ortofotos	  existem	  para	  Portugal	  ConAnental?	  
Quais	  as	  poliAcas	  de	  dados	  associadas?	  
Como	  estão	  disponíveis?	  

Combinação	  de	  pesquisa	  simples	  (texto)	  e	  pesquisa	  avançada	  (filtros)	  







Que	  cartografia	  topográfica	  1:10000	  homologada	  existe?	  
Que	  poliAca	  de	  dados	  tem?	  
Como	  está	  disponível?	  





Quantos	  planos	  de	  pormenor	  existem	  por	  município	  depois	  de	  
2015?	  
Que	  planos	  são?	  
Qual	  a	  políAca	  de	  dados	  associada?	  
Estão	  disponíveis	  por	  serviços	  de	  internet?	  
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GT	  SNIG	  Local	  
	  
Grupo	  de	  Trabalho	  do	  CO-‐SNIG	  com	  
representantes	  das	  enAdades	  
intermunicipais	  e	  CCDR	  



Editor	  de	  metadados	  online	  no	  novo	  Geoportal	  SNIG	  
	  
Novo	  perfil	  MIG	  
	  
Definição	  de	  práAcas	  de	  gestão	  e	  manutenção	  do	  RNDG	  pela	  DGT	  
	  
Verificação	  dos	  conteúdos	  dos	  novos	  metadados	  introduzidos	  no	  RNDG	  
	  
	  
	  	  
	  
	  	  	  
	  

Desenvolvimentos a curto prazo 
GT	  SNIG	  Local	  
	  
Grupo	  de	  Trabalho	  do	  CO-‐SNIG	  com	  
representantes	  das	  enAdades	  
intermunicipais	  e	  CCDR	  
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