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Introdução 
Enquadramento 

“Sociedade de Informação representa uma forma de desenvolvimento social e económico, no qual o fluxo de 

aquisição, armazenamento, processamento, valorização, trasmissão, distribuição e disseminação da informação é 

fundamental para a satisfação das sociedades modernas (MSI, 1997)” 

A informação geográfica 

representa 80% a 90% do 

universo da informação 

SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA  

Disponibilidade Qualidade Organização Acessibilidade Partilha 

Diretiva 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece 

a criação da Infra-estrutura Europeia de Informação Geográfica  

SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO  
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Introdução 
Objetivos 

Principais objetivos: 

 Compreender os motivos que levaram à criação da 

Diretiva INSPIRE; 

 Entender no que consiste a Diretiva INSPIRE, os seus 

princípios e objetivos, a sua estrutura e arquitetura; 

 Análise da aplicação da Diretiva à infraestrutura rodoviária 

nacional; 

 Identificar os benefícios e obstáculos inerentes à 

implementação da Diretiva, assim como, as medidas 

futuras a serem adotadas. 
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Estado da Arte 
Abordagem histórica relacionada com a Diretiva INSPIRE 

2001 

“ESDI Organisation and 

 E-ESDI Action Plan” 

E-ESDI  

Expert Group 

DG Environment 

EUROSTAT 

JRC 

2002 

MoU – Memorando de 

Entendimento 

Publicados documentos 

fundamentais à correta 

estruturação e desempenho 

da infraestrutura de 

informação geográfica 

2003 

Consulta pública 

2004 

Em Julho, a proposta da 

Diretiva INSPIRE foi 

aprovada pela CE 

2005 

Publicação do Programa 

de Trabalhos INSPIRE 

2006 

Estabelecido o 

consenso entre o 

Conselho Europeu, 

Parlamento e a 

Comissão Europeia  

2007 

Publicação no site do 

Jornal Oficial da EU e 

entrada em vigor a 15 de 

Maio de 2007 da  

     Diretiva INSPIRE 
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Estado da Arte 
Infraestruturas de informação geográfica de referência 

USA  
 National Spatial Data Infrastructure 

ASDI 
 Australian Spatial Data Infrastructure 

Índia  
National Spatial Data 

Infrastructure 6/24 
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Diretiva INSPIRE 
Disposições gerais 

Problemas da informação 

geográfica: 

 Fragmentação; 

 Duplicação; 

 Indisponibilidade; 

 Problemas de identificação, acesso 

e utilização; 

 Qualidade. 

Criação de uma infraestrutura 

europeia de informação geográfica 

“aberta” com informação de 

qualidade interoperável: 

 

Diretiva INSPIRE 

PRINCIPAL OBJETIVO: 

Fornecer serviços de informação geográfica integrados, baseados na existência 

de uma rede de bases de dados, interligadas através de normas e protocolos 

comuns, que asseguram a sua compatibilidade. 

Os utilizadores devem poder identificar e aceder à informação geográfica 

Proveniente de 

diversas fontes  
Harmonizada Diversos fins 

SOLUÇÃO 
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Diretiva INSPIRE 
Princípios e processo de implementação da Diretiva INSPIRE 

Processo de Implementação 

3º Fase 
Harmonização 

Garantir a 
interoperabilidade 

dos CDG 

2º Fase 
Acesso 

Através de serviços 
de rede 

1º Fase 
Documentação 

Criação e disponibilização de 
metadados 

4º Fase 
Complementação 

IDE funcional e de 
elevada qualidade 

A Diretiva INSPIRE define 

Interoperabilidade como a 

possibilidade de aceder a CDG 

através de Serviços de Rede, 

com o recurso a Internet 

Serviços de pesquisa 

Serviços de visualização 

Serviços de download 

Serviços de transformação 

Serviços que permitem invocar 
SDG 

Serviços 
de Rede

Serviços 
de Rede

Serviços 
de Rede

Utilizador

Base de dados Base de dados Base de dados 

... ...

Utilizador

Geo Portal INSPIRE
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Infraestrutura Rodoviária Nacional – Implementação da Diretiva em Portugal 
Diretiva INSPIRE aplicada à infraestrutura rodoviária  

Diretiva 
INSPIRE 

Anexo I 9 temas 
Redes de 

Transportes 

Anexo II 4 temas 

Anexo III 21 temas 

Definição: “Redes de transportes 

rodoviárias, ferroviárias, marítimas, aéreas e 

infraestruturas relacionadas. Inclui as ligações 

entre as diferentes redes, incluindo também a 

rede de transportes transeuropeia.”  

O Instituto de Infraestruturas Rodoviárias (InIR), I.P., recentemente integrado no 

novo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), tem como atribuições: 

Regular e fiscalizar o sector das infraestruturas rodoviárias, assim como, 

supervisionar e regular a execução, conservação, gestão e exploração das 
mesmas 

Responsável pelo subtema Redes de Transportes Rodoviárias 

Recolha e avaliação 

de todos os conjuntos 

de dados relevantes 

Criação de 

metadados 

Disponibilização dos 

serviços de rede 

pretendidos pela Diretiva 

Harmonização e 

disponibilização de toda a 

informação geográfica 

solicitada  
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Infraestrutura Rodoviária Nacional – Implementação da Diretiva em Portugal 
Diretiva INSPIRE aplicada à infraestrutura rodoviária  

Forças 

• Partilha de informação por um vasto conjunto de 

utilizadores; 

• Interligação e trabalho em conjunto das entidades 

públicas, sector privado e cidadãos; 

• Cooperação entre as várias entidades reponsáveis 

pelo tema das Redes Transporte; 

• Excelentes competências pessoais e técnicas; 

• Apoio à decisão; 

• Redução de custos associados à obtenção de 

informação geográfica. 

Fraquezas  

• Falta de informação; 

• Inexistência de normalização no fornecimento 

de informação proveniente das concessionárias 

e subconcessionárias; 

• Pouco conhecimento e compreensão da 

Diretiva INSPIRE. 

Ameaças 

• Pouca adesão à IDE; 

• Pouco suporte governamental; 

• Resistência à mudança e evolução por 

parte dos técnicos e institutos; 

• Custos associados à implementação. 

Oportunidades 

• Apresentar aos stakeholders o trabalho 

desenvolvido ao nível da informação geográfica; 

• Criação de uma IDE destinada exclusivamente 

ao sector dos transportes; 

• Promover o reconhecimento do InIR como 

centro de competências e de conhecimento. 

SWOT 

Implementação da Diretiva INSPIRE pelo InIR - Análise SWOT 
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Caso de Estudo 
Apresentação 

Recolher e estruturar de acordo com as especificações INSPIRE a 

informação relativa à Rede Nacional de Autoestradas 

Estabelecer um Serviço de Visualização que permite aceder à informação 

através da internet 
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Caso de Estudo 
Abordagem metodológica 

Especificação de dados INSPIRE – Redes de Transporte 
“INSPIRE Data Specifications on Transport Networks – Guidelines” 

DS-D2.3: “Definição e 

resumo dos temas em 

Anexo” 

DS-D2.5: “Modelo 

Genérico Conceptual” 

DS-D2.6: “Met. para o 

desenvolvimento das 

especificações de 

dados” 

DS-D2.7: “Orientações 

para a codificação de 

dados geográficos” 

Modelação da informação geográfica 

Universo de 
Discurso

Mundo Real

Modelo Conceptual

Esquema Conceptual

Formalismo 
Conceptual

Modelo de Entidades 
Geográficas Geral

Linguagens do Esquema 
Conceptual

Linguagens lexicais

Linguagens gráficas

Fornece uma linguagem 
formal para representar

Formalmente representado no

Definido no

Fornece conceitos 
para a descrição

Base para uma ou mais 

No caso das Redes de Tranportes 

Generic Network Model 

Descreve os conceitos básicos que 

definem o Esquema de Aplicação 

Comum dos Transportes. 

Fonte: adaptado de “Drafting Team "Data Specifications"  12/24 



Transportes / SIG / INSPIRE 

Painel  |  Lisboa  |  6 novembro 2012 

Caso de Estudo 
Abordagem metodológica 

Diagrama UML genérico 

da Rede Rodoviária 

Elementos constituintes 

da Rede Rodoviária 
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Caso de Estudo 
Etapas de elaboração do serviço de visualização 

1. Selecção da amostra de Rede Rodoviária Nacional destinada ao 

desenvolvimento do estudo e posterior criação da base de dados 

INSPIRE; 

 

2. Verificação e correção da topologia, criação das routes e calibração 

das routes; 

 

3. Desenvolvimento das Tabelas de Eventos para a representação dos 

atributos e propriedades da rede de transporte rodoviário; 

 

4. Criação do mapa onde está contida toda a informação geográfica 

que será disponibilizada no serviço de visualização; 

 

5. Criação do serviço recorrendo ao software ArcGIS Server; 

 

6. Estabelecimento da aplicação que permite, através da internet, 

apresentar a informação geográfica presente no serviço. 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

1. Amostra da Rede Rodoviária Nacional em estudo e base de dados INSPIRE 

Rede Rodoviária Nacional  
Rede Nacional de Autoestradas 

RNA 

• 31 autoestradas 

• Extensão de 2735 km 

• 20% da Rede Rodoviária 

Nacional 
 

Base de dados 

interna do InIR 

RNA 

Base de dados 

INSPIRE.mdb 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

Referenciação linear 
Representação das propriedades e 

atributos da rede  

2. Verificação e correção da topologia, criação das routes e calibração das routes; 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

3. Tabelas de eventos dos atributos e propriedades da RNA 

TABELA DO EVENTO 
- Identificador da route 

- Ponto métrico inicial  

- Ponto métrico final 

- Valor do atributo 

FERRAMENTA 

DISSOLVE 

FERRAMENTA  

LOCATE FEATURES 

ALONG ROUTES 
Consulta de 

atualização da 

tabela do evento 

REPRESENTAÇÃO 

SOBRE A ROUTE 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

4. Elaboração do mapa final INSPIRE 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

5. Criação do Serviço de Mapas 

- Nome do serviço; 

- Mapa a exibir; 

- Capacidades do 

serviço – WMS; 

- A possibilidade de 

partilha do serviço. 

-Tempos de utilização; 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

5. Criação do Serviço de Mapas 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 

6. Elaboração da aplicação web que permite aos utilizadores visualizarem a informação 

geográfica através da internet: 
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Caso de Estudo 
Serviço de Visualização 
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Conclusões e observações finais 
Principais conclusões e perspetivas futuras 

Com a realização do presente trabalho foi possível concluir que: 

 A Diretiva INSPIRE surge como a solução dos problemas e lacunas 

relacionados com a informação geográfica, disponibilizando-a de forma 

harmonizada e com extrema qualidade, destinada à formulação, 

implementação, monitorização e avaliação de políticas comunitárias; 

 Com a elaboração da análise SWOT relativa à implementação da Diretiva 

INSPIRE pelo InIR é possível concluir que existem benefícios com: 

− A possibilidade de partilha de informação; 

− A cooperação entre diversas entidades; 

− A redução dos custos associados à obtenção de informação geográfica; 

− A melhoria das condições base de apoio à decisão; 

− A divulgação do trabalho desenvolvido. 

 Foi possível também a elaboração de um serviço de visualização que permite 

aceder à informação geográfica relativa à Rede Nacional de Autoestradas, 

através da internet; 
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Conclusões e observações finais 
Principais conclusões e perspetivas futuras 

Perspectivas futuras: 

A curto prazo: 

 A criação de um padrão normalizado de troca de informação. 

A médio prazo: 
 A criação de uma infraestrutura de informação geográfica vocacionada para a 

temática dos transportes (INSPIRE-T) e sua harmonização com as normas 

CEN Transmodel. 

 A criação de uma IDE direcionada para a informação rodoviária é fundamental 

para o desenvolvimento dos ITS e da gestão da mobilidade e de tráfego, 

segurança rodoviária, planeamento ambiental e social. 

 O estabelecimento de uma infra-estrutura de informação geográfica funcional 

e de qualidade, onde a informação rodoviária se encontra devidamente 

contemplada trará enormes benefícios ao nível do planeamento de 

transportes e gestão das infra-estruturas; 
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