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Introdução 

Os utilizadores alvo da iniciativa INSPIRE incluem os responsáveis pela 
definição e implementação de políticas aos níveis Europeu, nacional e 
local bem como os cidadãos e as suas organizações. 

 

A comunidade meteorológica e geofísica é chamada a participar uma 
vez que produz informação geográfica útil para a monitorização e 
suporte de políticas ambientais. 

 

Nesta fase o INSPIRE é indissociável de outras iniciativas relacionadas 
com a interoperabilidade de dados e serviços à escala global.  

 

Que desafios? Que obrigações? E que oportunidades? Estas são 
questões prementes que interessa analisar e responder. 



D4.9 

Data and Service Sharing IR 

Dx.x 

Monitoring and Reporting IR 

DSS DT 

MR DT 

“Sharing” “Monitoring” 

“Harmonization” 
“Interoperability” 

Fonte: EUMETGRID Workshop, 31 Aug – 1 Sep, 2011 
Wim Som de Cerff 
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Exigências de implementação 
As entidades produtoras podem 
disponibilizar a informação espacial 
através de serviços de dados podendo 
escolher entre 2 tipos de 
implementação: 

Duplicação de dados – transformação 
offline; 

ou, 

Utilizar obrigatoriamente serviços de 
transformação on the fly. 

 

Para a metadata estão previstas 
também 2 situações: 
Produtor (Provider) = Editor (Publisher); 

ou, 

Produtor (Provider) ≠ Editor (Publisher), 
neste caso organização externa. Source: Image courtesy of JRC referred in 

OGC Market Report – Open Standards and INSPIRE 

Andy Bray and Steven Ramage, April 2012 
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Anexos   

 



27 de fevereiro de 2013 Auditório da Sede da Região Sul da Ordem dos 
Engenheiros 

7 

A Diretiva INSPIRE  
Desafios, obrigações e oportunidades para a meteorologia e geofísica 

Exigências de implementação da Diretiva INSPIRE   

Disposições de execução (Draft – v3.0 – 4-2-2013) 

Casos de estudo ( áreas prioritárias): 
 
III. 12 
1. Cartografia de cheias/inundações; 
2. Deslizamentos; 
3. Fogos florestais; 
4. Sismologia (zonamento para 

seguros). 
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Exigências de implementação da Diretiva INSPIRE   

Disposições de execução (Draft – v3.0 – 4-2-2013) 

Casos de estudo ( áreas prioritárias): 
 
III. 13-14 
1. Uso da meteorologia no suporte a 

respostas em situações emergências 
ambientais – plumas de poluição; 

2. Previsão de cheias/inundações; 
3. Análise climática – potencial eólico. 
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Meteorologia 

Partilha de dados 
Desde 1920, e em particular como resultado da II Guerra Mundial, que há uma troca 
de dados internacional. 

Comunidade global 
A previsão do tempo a 5-10 dias é um problema global: Uma situação observada no 
Hemisfério Sul hoje pode condicionar o estado do tempo em Portugal daqui a 6 ou 7 
dias. 

Regulação 
A Organização Meteorológica Mundial (OMM, uma Agência das Nações Unidas) 
define um sistema (obrigatório) de troca de dados considerados essenciais, 
respeitantes ao estado do tempo, e à sua previsão, à escala global: 

Observações 

Campos meteorológicos 

Sistema global - interoperabilidade 
World Weather Watch 
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Sismologia 
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Iniciativas, respostas e soluções 

INSPIMET – Grupo de trabalho da EUMETNET 

OGC Met Ocean Domain Working Group – MetOceanDWG 

OMM – WIS 

 

 

 

 

Source: 

OGC Orientation Slides 

Greg Buehler and Carl Reed 

March 19, 2011 

Copyright © 2012 Open Geospatial Consortium 

A OGC e a OMM, assinaram um 
MoU em novembro de 2009 para  
colaboração no desenvolvimento 
de convenções para utilização  das 
séries ISO 19100 relativas a normas 
de informação geográfica nas 
comunidades meteorológica, 
hidrológica, climatológica e 
oceanográfica. 
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Iniciativas, respostas e soluções 
OGC Met Ocean Domain Working Group – MetOceanDWG 

Em 2012 produziu um documento de “boas práticas” relativo ao uso de WMS em 
meteorologia, nomeadamente no que respeita ao Tempo e Elevação. 

 

Em discussão e desenvolvimento  

contribuiçõespara formatos e  

serviços OGC: 
- Web Coverage Services (WCS); 

- Sensor Observation Service (SOS);  

- Sensor Web Enablement (SWE);  

- Styled Layer Descriptor (SLD); 

- Web Processing Service (WPS); 

- Catalogue Service (CSW); 

- GML and XML schemas 
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Iniciativas, respostas e soluções 
Para informação meteorológica atualmente disseminada através da 
rede da OMM nos formatos (BUFR, GRIB…), será relevante a OMM 
centralizar esta informação.  

O novo WIS (WMO Information System) da OMM (a funcionar até 2015) 
já suportará metadata conforme ISO19115 e serviços web, assim como 
serviços de catálogo (CSW). As mais recentes normas de 
interoperabilidade serão cobertas. 

Os centros atuais da 
WMO World Weather 
Watch (WWW) serão 
futuros WIS ncS, DCPCs 
or GISCs. 
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Vantagens e oportunidades 
Mais utilizadores 

O INSPIRE enquadrado numa perspetiva ainda mais vasta de normalização de 
dados e serviços geográficos, a nível global, resultará numa crescente 
interoperabilidade de dados e serviços e alargamento dos utilizadores. 

 

Diversificação de utilizadores 
O público alvo de um determinado produtor de informação geográfica será global 

(uma vez que o INSPIRE utiliza formatos OGC). 
 

Integração 
A estanquicidade de formatos  própria das várias comunidades desaparecerá em 

detrimento da normalização. Ficar “isolado” terá elevados custos. 

 

Receitas 
A Diretiva fornece orientações para os produtores de dados e serviços do sector 

público que necessitem de gerar receitas da venda dos seus dados ou serviços. 
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Limitações e problemas 

WMS 

• Estilos 

• Dimensão vertical e temporal (“Boas práticas” OGC MetOcean DWG) 

•  Definição de parâmetros (por exemplo paralelo de referência numa 
Estereográfica Polar) 

• Perfis verticais, tefigramas (saída diferente do formato mapa) 

• Problemas de fronteiras 

Metadata 

Problemas com a produção automática de Metadata 

Criador de metadados 

 



Fonte: ECMWF Newsletter No. 124 – Summer 2010 

27 de fevereiro de 2013 Auditório da Sede da Região Sul da Ordem dos 
Engenheiros 

16 

A Diretiva INSPIRE  
Desafios, obrigações e oportunidades para a meteorologia e geofísica 

Limitações e problemas 

Processamento de informação 
Elevado volume de dados e de frequência de atualização da informação. 

 

Alguns números – ECMWF (2010) 
ECMWF arquiva diariamente ~ 20 TB de dados 

O volume total do arquivo excede os 15 PB (15000TB) 

O arquivo cresceu 100% (7PB) por ano (2009 a 2010) 
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Limitações e problemas: Implementação - medidas de sucesso 
e custo 

No caso de implementação de uma infraestrutura de dados espaciais e 
serviços, a usabilidade é essencial e pode ser medida através da:  

• Eficácia; 

• Eficiência; 

• Satisfação dos utilizadores. 
 

Mas os factores críticos de sucesso  

final serão a exequibilidade e a  

viabilidade/custo (affordability). 

 

O retorno do investimento constitui  

também um objetivo na análise  

custo/benefício.  
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Balanço 

Até agora há: 

Muitos(as) 
Documentos 

Regulamentos 

Especificações 

Disposições 

Esquemas 

Regras 

Operações 

 

 

Alguns(mas) 
Boas práticas 

Soluções finais 

Colaborações 

Ações coordenadas 

Testes piloto 

Benefícios (percebidos) 

Custos de implementação 

 

 

Poucos(as) 
Recursos humanos  

Recursos económicos 

Análises custo-benefício 

Orçamentos alocados 

Experiências de utilização 

Medidas de sucesso 
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Considerações finais 

O maior desafio para a meteorologia e geofísica e para o IPMA será 
continuar as suas atividades operacionais e de investigação, integrando 
agora novas formas de divulgação e disseminação de informação 
espacial, com vista à desejável interoperabilidade de dados e serviços. 

 

A implementação de uma infraestrutura de informação espacial acarreta 
custos e deverá obedecer a regras de usubilidade mas também de 
rentabilidade.  

Maximizar o retorno (financeiro ou outro) é por certo um grande desafio 
que terá de ser superado nos dias de hoje. 

 

Não seguir o novo paradigma de interoperabilidade de dados e serviços 
implica ficar fora de uma comunidade cada vez mais global. 
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Discussão 
Ao nível institucional será relevante centralizar os serviços de 
processamento carregando as entidades os dados nos formatos originais 
para um sistema centralizado que os disponibilizará de acordo com as 
exigências INSPIRE?  

 

Como rentabilizar investimentos nesta área? 

 

Cobrir apenas as obrigações ou ir mais além? 

 

Como medir/quantificar benefícios de chegar a uma comunidade de 
utilizadores muito mais alargada? 

 

Como justificar gastos no imediato vs retorno difuso no médio/longo 
prazo? 



Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
Rua C – Aeroporto de Lisboa 
1749-077 Lisboa – Portugal 

Tel: (+351) 21 844 7000 Fax: (+351) 21 840 2370 url: www.ipma.pt  email: info@ipma.pt 

Fim. 
Obrigado! 

 
 

alvaro.silva@ipma.pt 
 
 
 

Departamento de Meteorologia e Geofísica – DMG 
Divisão de Clima e Alterações Climáticas – DivCA 
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Exigências de implementação da Diretiva INSPIRE   
 

Fonte: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_DiscoveryServices_v3.0.pdf 
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Exigências de implementação da Diretiva INSPIRE   
 

Fonte: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_DiscoveryServices_v3.0.pdf 
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Exigências de implementação da Diretiva INSPIRE   

Datas chave 
 

Metadados – Anexo III, até 3 de dezembro de 2013 (30 de novembro 
de 2013 no decreto-lei 180/2009 de 7 de agosto); 

 

Disponibilizar os conjuntos de dados – Anexos II e III recentemente 
coligidos e largamente reestruturados (novos) até outubro de 2015 (ou, 
em rigor, dois anos após publicação das disposições de execução/regras 
de implementação – previstas para outubro de 2013); 

 

Disponibilizar restantes conjuntos de dados (existentes - histórico) até 
outubro de 2020 (ou, em rigor, sete anos após publicação das 
disposições de execução/regras de implementação). 
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Limitações e problemas 

Metadata 

Técnico/cientista: 

“Não sei onde a informação deverá ser colocada, quais direitos, e a 
criação deverá ser centralizada.” 

 

Informático:  

“Só processamos a informação, não a criamos!” 

 

Relações públicas/jurista:  

“A metadata é um assunto muito técnico, com muitos detalhes. Tem de 
ser feito a montante.” 
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Organização Meteorológica Mundial define: 
Conjunto de dados que devem ser divulgados internacionalmente 

Formatos específicos para as trocas de dados (GRIB/BUFR) 

Conjunto de metadados sobre as observações 
Características dos instrumentos 

Localização 

Colocação 

Frequência temporal das observações 

Prácticas de observação 

Mecanismos físicos próprios de troca de dados 
Global Telecommunication System (GTS) 

EUMETCAST 

EUMETNET (Associação dos Serviços Meteorológicos Europeu) 
Define dados e regras de distribuição de dados inter-pares 

EUMETSAT (Agência Europeia de Satélites Meteorológicos) 

ECMWF (Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo) 

… 
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Standards OGC 
Catalogue Services 

– CS Core 

– CS-W ebRIM 

– CS-W 19115/19119 

– CS-W ebRIM for EO 

Processing Services 

– OpenLS Core Services 

– Sensor Planning Service (SPS) 

– Web Processing Service 
(WPS) 

– Coordinate Transformation 

Service (CTS) 

– WCS Processing (with WCS) 

Data Services 

– Simple Features (SQL) 

– Web Coverage Service (WCS) 

- WCS Transactional 

– Sensor Observation Service 

(SOS) 

– Table Join Service (TJS) 

– Web Feature Service (WFS) 
 

 

 

 

 

Portrayal Service 

– Web Map Service (WMS) 

– Web Map Tiling Service 

Encodings 

– Geography Markup Language (GML) 

- CityGML 

- GML Simple Features 

– Filter Encoding (FE) 

– GML in JPEG 2000 

– KML 

– NetCDF 

– Observations & Measurements (O&M) 

– Open GeoSMS 

– Sensor Model Language (SensorML) 

– Symbology Encoding (SE) 

– Styled Layer Descriptor (SLD) 

– SWE Common 

– Web Map Context (WMC)  

Others 

– GeoXACML 

– GeoAPI 

– OWS Common 
 

 

Source: 
OGC Orientation Slides 
Greg Buehler and Carl Reed 
March 19, 2011 
Copyright © 2012  
Open Geospatial Consortium 
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Vantagens e oportunidades 
Áreas de aplicação que podem beneficiar do acesso facilitado a informação 
geográfica de qualidade proporcionado pelas Infra-estruturas de IG: 

• Análise dos problemas ambientais; 

• Modelação e monitorização dos fenómenos ambientais;  

• Definição e aplicação de medidas de protecção ambiental;  

• Previsão e mitigação de riscos naturais,  

• Outras aplicações no domínio da utilização dos solos, recursos hídricos, usos e 
ocupação do solo, recursos florestais e poluição atmosférica. 

Fonte: http://snig.igeo.pt/inspire 

(Novos potenciais) Utilizadores de informação meteorológica e 
geofísica nos novos formatos e serviços interoperáveis 

• Meteorologistas 

• Cientistas/Investigadores 

• Universidades 

• Legisladores 

• Suporte à decisão 

• Utilizadores “comuns” 

http://snig.igeo.pt/inspire
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Iniciativas,  

respostas e soluções 

Fonte: 
The EUMETGRID Programme: 
End Report 
Ole Einar Tveito 
(Documento interno) 
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EUMETGRID  

Questionário IDE 

(restrito) 
 

 

Fonte: 
The EUMETGRID Programme: 
End Report 
Ole Einar Tveito 
(Documento interno) 
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No seguimento do projeto NERIES 


