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Estado actual da  
Informação geográfica 

Há muita informação, mas 
é estruturada e organizada 
de forma diferente 
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Feature model genérico  
ISO 19109 
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Casos de estudo 

• Administrative Units (Anexo 1) 
          INSPIRE TWG Administrative Units, “INSPIRE Data Specification on Administrative units – Guidelines”, 2010 

 

 

• Elevation (Anexo 2) 
          INSPIRE TWG Elevation, “INSPIRE Data Specification on Elevation – Draft Technical Guidelines”, 2013 

 

• Orthoimagery (Anexo 2) 
          INSPIRE TWG Orthoimagery, “INSPIRE Data Specification on Orthoimagery – Draft Technical Guidelines”, 2013 
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Estratégia de análise 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 

A transição pode ser feita rapidamente? 

A informação actual enquadra-se na directiva? 

Sim 

Não 

Recolha de nova informação * 

Não 

Sim 
Adaptação do novo modelo 

Transformação 

Sim 
Não 

Método de transição 
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Administrative Units 

“Unidades administrativas, zonas de divisão 
sobre as quais os Estados-Membros possuam 
e/ou exerçam direitos jurisdicionais, para efeitos 
de governação local, regional e nacional, 
separadas por fronteiras administrativas” 

A informação actual enquadra-se na directiva? 
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CAOP actual 

“Uma carta administrativa oficial que 
regista o estado de delimitação e 
demarcação das circunscrições 
administrativas do País” 

A informação actual enquadra-se na directiva? 
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CAOP actual 

Informação com precisão superior a 50 metros em planimetria 

A informação actual enquadra-se na directiva? 
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Elevation 

“Modelos digitais de elevação para terra, gelo e 
superfícies oceânicas, como altimetria terrestre, 
batimetria e linha de costa, relativas ao campo 
gravítico (altitudes) e dados batimétricos 
(profundidades)” 

A informação actual enquadra-se na directiva? 
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Orthoimagery 

“Conjunto regular de valores de radiação que 
variam continuamente no espaço, definidos 
numa grelha de cobertura com representação 
espacial” 

A informação actual enquadra-se na directiva? 
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Normas influentes 
• EN ISO 19113:2005, Geographic Information – Quality principles 

• EN SO 19115:2003, Geographic Information - Metadata 

• ISO 19115:2003/Cor.1:2006, Geographic Information - Metadata - 
Technical Corrigendum 1 

• EN ISO 19136:2007, Geographic information - Geography Markup 
Language (GML) 

• ISO/TS 19138:2006, Geographic Information – Data quality measures 

• ISO/TS 19139:2006, Geographic Information – Metadata – XML Schema 
Implementation 

• ISO 3166-1993, Codes for the Representation of Names of Countries 

• OGC 06-103r3 Implementation Specification for Geographic Information 

A informação actual enquadra-se na directiva? 
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Administrative Units 

    A sua estruturação é feita da mesma forma? 
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Modelo AdminUnits INSPIRE.png


CAOP actual 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 
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modelo_dados.pdf


Elevation 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 

Três diferentes ElevationBaseTypes: 
 
1. ElevationGridCoverage 

 
2. ElevationVectorElements 

 
3. ElevationTIN 
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Elevation 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 

ElevationGridCoverage 
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Elevation 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 

ElevationVectorElements 
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Elevation 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 

ElevationTIN 

18 



Orthoimagery 

A sua estruturação é feita da mesma forma? 
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A sua estruturação é feita da mesma forma? 

Todos os application schema derivam do modelo conceptual 
 
Campos que se referem à mesma coisa, têm o mesmo nome 

inspireId: 
 
localId -> “au” + dicofre *** 
 
nameSpace -> “PT.OE.AU1” 
  (igual para 
todas as   entidades do 
mesmo   dataset) 
 

propertyType: 
 
Height, Depth 
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Transição para os novos modelos 
 

Problema actual: 
 
A extinção de algumas freguesias (ex: 
Lisboa passará a ter 24 em vez das actuais 
53) 

A transição pode ser feita rapidamente? 
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Transição para os novos modelos 
 

geometry: 
 
• Equivalente às actuais linhas da CAOP, 

adaptadas ao GML 
 
• Há a necessidade de corrigir eixos 

partidos (junção dos mesmos) 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Transição para os novos modelos 
 

Associações: 
 
Um atributo pode ser “voidable” se a sua característica não estiver presente no 
dataset, mas possa existir no mundo real. 
 
Codelist “VoidValueReason” deve ser consultada e preenchido o atributo com: 
 
• “Unpopulated”, se o fornecedor dos dados não estiver encarregue de divulgar 

essa informação; 
• “Unknown”, se o fornecedor dos dados não souber nem conseguir computar a 

característica 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Transição para os novos modelos 
 

Restrições: 
 
CondominiumsAtCountyLevel 
 
• Área estabelecida administrada por mais 

que um país (o nationalLevel é sempre 
igual a 1 nestes casos); 

 
• Não existe este tipo de administrações 

em Portugal 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Transição para os novos modelos 
 

Classe Conformidade Directo Indirecto 

AdministrativeUnit       

geometry     X 

nationalCode X     

inspireId     X 

nationalLevel   X   

country   X   

name X     

nationalLevelName X     

residenceOfAuthority X     

beginLifespanVersion     X 

endLifespanVersion   X   
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Transição para os novos modelos 
 

Classe Conformidade Directo Indirecto 

AdministrativeBoundary       

geometry     X 

inspireId     X 

country   X   

nationalLevel   X   

legalStatus   X   

technicalStatus     X 

befinLifeSpanVersion     X 

endLifespanVersion   X   
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Modelo de Transformação 

O serviço de transformação ideal permite, a partir de 
qualquer fonte de dados preparar, editar, formatar e 
converter a informação para um servidor, via base de 
dados ou XML/GML, enquadrada no modelo genérico 
conceptual e preparada para integrar automaticamente 
um serviço de visualização/disponibilização. 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Modelo de Transformação 

HALE – Humboldt Alignment Editor 
Ferramenta desenvolvida pelo Data Harmonisation Panel – Alemanha 
 
Permite a transformação de datasets, com formato Shapefile ou XML, para 
os modelos INSPIRE, com respectiva validação necessária 
 
O conhecimento dos requisitos dos modelos é essencial na organização da 
informação a transformar 
 
Devido às suas limitações, é muitas vezes utilizado apenas como ferramenta 
de mapeamento 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Modelo de Transformação 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Modelo de Transformação 
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A transição pode ser feita rapidamente? 



Validação dos dados 
Administrative Units 

1. O domínio das propriedades espaciais utilizadas deve ser definido pelo modelo de 
dados espaciais [OGC 06-103r3]; 

 

2. O sistema de coordenadas utilizado deve ser o ETRS-89, à excepção das áreas fora 
do seu escopo, onde se deve utilizar um sistema equivalente ao ITRS; 

 

3. Deve-se utilizar o calendário gregoriano para valores do tipo Data, bem como o 
Tempo Universal Coordenado (UTC) para valores do tipo Hora, incluindo o 
desfazamento provocado pelo fuso horário; 

 

4. Os metadados da informação devem estar de acordo com a regulação EC 
1205/2008; 
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Validação dos dados 
Administrative Units 
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Validação dos dados 
Administrative Units 
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Validação dos dados 
Administrative Units 

5. Conjuntos de informação INSPIRE devem ser disponibilizados através de um serviço 
INSPIRE em rede 

 

6. Toda a informação que necessite de uma aplicação para ser obtida através do 
serviço em rede deve estar de acordo com as regras de implementação em rede. 

 

7. A formatação dos dados deve ser feita da seguinte forma: 

 

• Nome do formato: Administrative units 3.0 GML Application Schema 

• Versão do formato: Administrative units 3.0, GML, version 3.2.1 

• Referência à especificação do formato: ISO 19136:2007 

• Character set: UTF-8 

• O GML Application Schema é distribuido num ficheiro zip à parte 
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Validação dos dados 
Administrative Units 

8. Os layers de informação de um serviço em rede INSPIRE devem ser nomeados da 
seguinte forma: 

 

 

 

 

 

9. A simbologia dos layers deve ter a forma descrita no memorando Data 
Specifications for Administrative Units 

 

 

 

Nome do Layer Título do Layer Typo de Objecto 

AU.AdministrativeUnit Administrative unit AdministrativeUnit 

AU.AdministrativeBoundary Administrative boundary AdministrativeBoundary 

AU.Condominium Condominium Condominium 

AU.NUTSRegion NUTS Region NUTSRegion 
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Validação dos dados 
Administrative Units 
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Validação dos dados 
Elevation 

1. Datasets relativos ao tema Elevation que descrevam dados de altitude, devem 
estar de acordo com os esquemas ElevationBaseTypes e ElevationGridCoverage; 
 

2. Datasets relativos ao tema Elevation que descrevam dados de batimetria, devem 
estar de acordo com os esquemas ElevationBaseTypes e ElevationGridCoverage 
ou com os esquemas ElevationBaseTypes e ElevationVectorElements; 
 

3. Deve existir coerência entre objectos espaciais  no mesmo tema, em diferentes 
níveis de detalhe; 
 

4. Diferentes temas devem possuir dados compatíveis entre si, com a devida 
coerência espacial; 
 

5. Deve existir coerência entre diferentes objectos espaciais, dentro da mesma área; 
 
 
 
 
 

 

37 



Validação dos dados 
Elevation 

6. Deve existir coerência nos limites estaduais; 

 
7. Uma cobertura deve ser uma grelha rectilínea (ISO 19123), e o seu domínio deve 

estar restrito ao spatial schema definido pela ISO 19125-1; 
 

8. Os critérios de qualidade posicional são: 
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Erro médio quadrático planimétrico 
 
 
 
Erro médio quadrático altimétrico 



Validação dos dados 
Orthoimagery 

1. Dois objectos pertencentes à mesma cobertura devem ser adjacentes ou 
disjuntos; 
 

2. A união dos objectos de uma cobertura deve incluir a sua footprint e estar 
contida no seu domínio geográfico; 
 

3. Cada cobertura deve ser identificada unicamente, através de um inspireId; 
 

4. Uma cobertura deve ser uma grelha rectilínea (ISO 19123), e o seu domínio 
deve estar restrito ao spatial schema definido pela ISO 19125-1; 
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Validação dos dados 
Orthoimagery 

 
5. A qualidade deve ser definida em função do erro médio quadrático 

planimétrico, segundo cada uma das suas componentes; 
 

6. O formato dos dados deve ser um dos seguintes: 
 

• TIFF 
• JPEG2000 
• GML Application Schema for Coverages 
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Transferência de dados 

Serviço de visualização de dados do NLS - Finlândia 
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http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/en/map-window


Transferência de dados 

Serviço de disponibilização de dados do NLS - Finlândia 
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https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=en


Transferência de dados 

Serviço de visualização – Administrative Units (Portugal) 
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Qualidade da informação 

Completude: 
 
• Os erros de comissão e omissão devem ser reportados 

juntamente com o dataset 
 
• Real, percentagem, razão (exemplo: 0,0189 ; 98,11% ; 11:582) 

 
• Identificador de comissão: 3 (ISO 19138) 

 
• Identificador de omissão: 7 (ISO 19138) 
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Qualidade da informação 
Elevation 
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Considerações finais 
 

A directiva INSPIRE mostra-nos um futuro em que, embora optimista, a 
informação espacial é organizada de uma forma unívoca e fácil de interpretar 
 
Os modelos UML definidos prevêm bastantas situações, mesmo as mais 
improváveis, mas deixam alguma liberdade aos produtores da informação 
 
A qualidade posicional não é um pressuposto INSPIRE. É sim, a correcta descrição 
da mesma 
 
Há uma grande possibilidade de mercado no tema dos serviços de transformação 
e de disponibilização, devido à falta de conhecimentos informáticos necessários 
para responder a estes processos 
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Considerações finais 
 

Pode ser complexa a implementação idealista da directiva, devido à falta de 
domínio e ferramentas para uso do GML 3.2.1 
 
Nem toda a informação espacial necessita de ser convertida a “INSPIRE 
compliant”; a filosofia adaptada deve ser a de alimentar os esquemas da directiva, 
ao invés de tentar transformar toda a informação que se possua 
 
É fundamental interpretar correctamente os esquemas, de forma a prever se é 
possível preencher todos os atributos “mandatory”, e traçar processos de 
transformação de atributos. 
 
A ferramenta HALE é ainda bastante limitada, podendo ser substituída por 
software protegido por licença de utilização 
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