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– A Diretiva 2007/2/CE, de 14 de Março, estabelece uma 
Infraestrutura de Informação Geográfica na Comunidade 
Europeia (INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation 
in Europe) e encontra-se em vigor desde 15 de Maio de 
2007.   
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– A Diretiva INSPIRE abrange os conjuntos de dados 

geográficos que satisfaçam as seguintes condições: 

a) Estarem relacionados com uma zona sobre a qual 
um Estado-Membro tenha e/ou exerça jurisdição; 

b) Estarem disponíveis em formato eletrónico; 

c) Serem mantidos por uma das seguintes entidades 
ou por conta da mesma: 

i) Uma autoridade pública, tendo sido fornecidos 
ou recebidos por uma autoridade pública, ou 
sendo geridos ou atualizados por essa 
autoridade e abrangidos no âmbito das 
respetivas atribuições públicas; 

ii) […]     (art.º 4º) 
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– A Diretiva INSPIRE abrange as seguintes áreas: 

 - Metadados, 

 - Interoperabilidade dos conjuntos e serviços de dados   
 geográficos, 

 - Serviços de rede, 

 - Partilha de dados e  

 - Coordenação e acompanhamento.  
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 - Metadados: Os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam criados metadados para os 
conjuntos e serviços de dados geográficos que 
correspondam às categorias temáticas enumeradas 
nos anexos I, II e III, e que esses metadados sejam 
atualizados, 

 

 - Interoperabilidade dos conjuntos e serviços 
de dados geográficos: Devem ser aprovadas 
disposições de execução que definam os aspetos 
técnicos de interoperabilidade e, se exequível, a 
harmonização dos conjuntos e serviços de dados 
geográficos, 
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 - Serviços de rede: Os Estados-Membros devem 
estabelecer e explorar uma rede dos serviços, para os 
conjuntos e serviços de dados geográficos em relação aos 
quais tenham sido criados metadados nos termos da 
diretiva. 

 - Partilha de dados: Os Estados-Membros devem adotar 
medidas com vista à partilha de conjuntos e serviços de 
dados geográficos entre as autoridades públicas e referidas 
na diretiva. Tais medidas devem possibilitar às referidas 
autoridades públicas o acesso aos conjuntos e serviços de 
dados geográficos, e o intercâmbio e a utilização desses 
conjuntos e serviços, para efeitos dos serviços públicos 
susceptíveis de terem impacto ambiental,  
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 - Coordenação: Os Estados-Membros devem assegurar a 
designação de estruturas e mecanismos adequados para 
coordenar, aos vários níveis de governo, os contributos de 
todos os interessados nas suas infraestruturas de 
informação geográfica.  

 -Acompanhamento: Os Estados-Membros devem 
acompanhar a aplicação e utilização das respetivas 
infraestruturas de informação geográfica e devem facultar 
os resultados desse acompanhamento à Comissão e ao 
público de forma permanente.  
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 - Relativamente ao acompanhamento, os Estados- 
-Membros deveriam enviar até 15 de Maio de 2010 um 
relatório descrevendo sumariamente o seguinte: 

a) A forma como são coordenados os produtores do 
setor público e utilizadores de conjuntos e serviços de 
dados geográficos e os organismos intermediários, bem 
como as relações com terceiros e a forma como a 
qualidade é assegurada; 

b) Contributos das autoridades públicas ou terceiros para 
o funcionamento e a coordenação da infraestrutura de 
informação geográfica; 

c) Informações sobre a utilização da infraestrutura de 
informação geográfica; 
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 d) Acordos de partilha de dados entre autoridades públicas; 

 e) Custos e benefícios da aplicação da presente diretiva . 

 

- De três em três anos, com início até 15 de Maio de 2013, 
os Estados-Membros deverão enviar um relatório à 
Comissão contendo informações atualizadas relativas aos 
pontos referidos. 
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 Anexo I: 
1. Sistemas de referencia 
2. Sistemas de quadrículas geográficas 
3. Toponímia 
4. Unidades administrativas 
5. Endereços 
6. Parcelas cadastrais 
7. Redes de transporte 
8. Hidrografia 
9. Sítios protegidos 

 

 Anexos da Diretiva INSPIRE: 

 
 Anexo II: 
1. Altitude 
2. Ocupação do solo 
3. Ortoimagens 
4. Geologia 

 
 Anexo III: 
1. Unidades estatísticas 
2. Edifícios 
3. Solo 
4. Uso do solo 
5. Saúde humana e segurança 
6. Serviços de utilidade pública e do 

Estado 
7. Instalações de monitorização do 

ambiente 
8. Instalações industriais e de 

produção 
9. Instalações agrícolas e aquícolas 
10.  Distribuição da população  
11.  Zonas de 

gestão/restrição/regulamentação e 
unidades de referência 

12.  Zonas de risco natural 
13. Condições atmosféricas 
14.  Características geometeorológicas 
15.  Características oceanográficas 
16. Regiões marinhas 
17. Regiões biogeográficas 
18. Habitats e biótopos 
19. Distribuição das espécies 
20.  Recursos energéticos 
21. Recursos minerais 
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 Anexo I e Anexo II: 
 Os metadados dos 

conjuntos de dados 
geográficos devem estar 
criados até dois anos após a 
data de aprovação de 
disposições de execução. 

 

 Anexos da Diretiva INSPIRE: 

 
 Anexo I: 
1. Sistemas de referencia 
2. Sistemas de quadrículas geográficas 
3. Toponímia 
4. Unidades administrativas 
5. Endereços 
6. Parcelas cadastrais 
7. Redes de transporte 
8. Hidrografia 
9. Sítios protegidos 

 
 Anexo II: 
1. Altitude 
2. Ocupação do solo 
3. Ortoimagens 
4. Geologia 
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 Anexos da Diretiva INSPIRE:  
 Anexo III: 
1. Unidades estatísticas 
2. Edifícios 
3. Solo 
4. Uso do solo 
5. Saúde humana e segurança 
6. Serviços de utilidade pública e do 

Estado 
7. Instalações de monitorização do 

ambiente 
8. Instalações industriais e de 

produção 
9. Instalações agrícolas e aquícolas 
10.  Distribuição da população  
11.  Zonas de 

gestão/restrição/regulamentação e 
unidades de referência 

12.  Zonas de risco natural 
13. Condições atmosféricas 
14.  Características geometeorológicas 
15.  Características oceanográficas 
16. Regiões marinhas 
17. Regiões biogeográficas 
18. Habitats e biótopos 
19. Distribuição das espécies 
20.  Recursos energéticos 
21. Recursos minerais 

 

 Anexo III: 
 Os metadados dos 

conjuntos de dados 
geográficos devem estar 
criados até cinco anos após 
a data de aprovação de 
disposições de execução. 



2013/02/27 

I – A Diretiva INSPIRE 

II – O Decreto-Lei n.º 180/2009  

III – Os Municípios e a INSPIRE 

IV – Conclusão 



2013/02/27 

 

– O Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de Agosto, 
procede à revisão do SNIG, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Diretiva INSPIRE. 

 

– Este decreto-lei aplica-se: 

 a) Às autoridades públicas portuguesas nele 
referidas; 

 b) Às autoridades públicas portuguesas com 
responsabilidades na produção e disponibilização de 
informação geográfica. (art.º 2.º) 
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– Para efeitos do referido decreto-lei, entende-se por: 

 a) «Autoridades pública»: 

 i) Os órgãos da Administração Pública nacional, 
regional ou local, incluindo órgãos consultivos; (art.º 
3.º) 

 […] 
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– De acordo com o estabelecido na Diretiva INSPIRE, a 

infraestrutura nacional de informação geográfica 
portuguesa e as outras infraestruturas regionais e locais 
ou temáticas existentes ou que venham a ser estabelecidas 
no País devem garantir que: 

 i) O armazenamento, a disponibilização e a manutenção de dados 
geográficos são efetuados aos níveis mais adequados; 

 ii) A combinação coerente de dados geográficos de diversas fontes 
no País e em toda a União Europeia, partilhados por diferentes 
utilizadores e aplicações; 

 iii) A partilha de dados entre autoridades públicas, 
independentemente do seu nível de administração; 

 iv) A disponibilização de dados geográficos em condições que não 
restrinjam de forma indevida a sua utilização generalizada; 

 v) A localização dos dados geográficos disponíveis, a avaliação da sua 
adequação para um determinado fim e o conhecimento das suas 
condições de utilização.      
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Perante tantas referências a “Administração Pública”, a 

administração pública regional e local e perante as categorias 

temáticas constantes dos Anexos seria de esperar que os 

Municípios tivessem intervenção na implementação da Diretiva… 

 

Assistimos ao Workshop “SNIG -INSPIRE@myESIG 2010” 

que se realizou-se no decorrer do myESIG 2010 e foi promovido 

pelo Instituto Geográfico Português. Esta sessão, realizou-se no 

dia 10 de Fevereiro de 2010 no Centro de Congressos do Lagoas 

Park em Oeiras. 
 

 

http://www.usig.pt/
http://www.usig.pt/
http://www.usig.pt/
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No espaço destinado a perguntas e respostas, questionei o então 

Vice-Presidente do Instituto Geográfico Português, Prof. 

Doutor Rui Pedro Julião, sobre qual a escala de trabalho e que 

tipo de colaboração necessitariam dos Municípios. 

 

Foi então transmitido que o IGP não estava a contar trabalhar a 

uma escala superior à 1:25.000 e que a informação que os 

Municípios poderiam disponibilizar já estava assegurada por 

outras entidades (como por exemplo o Instituto Geográfico do 

Exército), pelo que não necessitariam da sua colaboração. 
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- A Diretiva abrange os Conjuntos de Dados Geográficos 

(CDG) e serviços de âmbito nacional de cada Estado 

Membro. 

 

- A Diretiva apenas abrange os CDG e serviços detidos pelas 

autoridades públicas que operam num âmbito subnacional 

quando, em termos legais, o Estado Membro assim o exigir. 
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Para este seminário e porque somos de uma Câmara Municipal 

que administra um Município, contactámos a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, a qual tem sede em 

Coimbra, no sentido de averiguar qual a sua participação na 

implementação da Diretiva INSPIRE. Foi-nos dito para 

contactarmos o “Instituto Geográfico Português”. 

 

Quando questionámos se estava a ser preparado algum 

documento para divulgação pelos Municípios sobre quais as 

medidas a adotar relativamente à Diretiva INSPIRE, foi-nos dito 

que não. 
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Com base em documento intitulado “O Papel das Autoridades 

Públicas no INSPIRE”* , da autoria de Ana Sofia Rizzone, Ana 

Luisa Gomes, Alexandra Fonseca, Henrique Silva, Danilo 

Furtado e João Geirinhas, preparado pela Direção Geral do 

Território, para as 7.ªs Jornadas de Gestão do Território e 2ª Jornadas 

Técnicas de Sistemas de Informação Geográfica, tomámos conhecimento 

que:  

 
 

* - Jornadas organizadas pelo Instituto Politécnico de Tomar e pela 
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Decorreram em 
Tomar nos dias 28 e 29 de maio de 2012. O documento encontra- 
-se disponível na internet, 



2013/02/27 

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REDE DE PONTOS FOCAIS 

CORE: 

-A nível local a ANMP é a representante dos Municípios no  

CO-SNIG, com Ponto Focal nomeado.  

 

- As autoridades públicas devem nomear um Gestor de 

Metadados, ao abrigo Art.º 12º do D.L. nº 180/2009, de 7 de 

Agosto. 

 



2013/02/27 

- Foram identificados os temas da responsabilidade dos 

Municípios 

– Enviadas fichas para as Câmaras Municipais e Associações de 

Municípios, numa colaboração com a ANMP. 

 

- Os Municípios participam nos GT T&T (Grupos de Trabalho 

Temáticos e Transversal, por si ou através das Associações de 

Municípios. 

 

- Foram realizadas sessões de divulgação para responder a 

solicitações de algumas CIM. 
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Com base na Lei 169/99, de 18 de Setembro, o grupo de trabalho 

identificou as seguintes áreas constantes nos Anexos da Diretiva 

INSPIRE, que serão da responsabilidade dos Municípios: 

 

“I.3 Toponímia 

● Denominações das zonas, regiões, localidades, cidades, subúrbios, 

pequenas cidades ou povoações, ou de qualquer entidade geográfica ou 

topográfica de interesse público ou histórico. 

 

I.7 Redes de Transporte?  

● Redes de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e por via navegável, e 

respetivas infraestruturas. Inclui as ligações entre as diferentes redes. 

Inclui também a rede transeuropeia de transportes definida na Decisão 

n.º 1692/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho 

de 1996, sobre as orientações comunitárias para o desenvolvimento da 

rede transeuropeia de transportes e as futuras revisões dessa decisão.” 



2013/02/27 



2013/02/27 

“III.6 Serviços de utilidade pública e do Estado 

● Inclui instalações e serviços de utilidade pública, como redes de 

esgotos, gestão de resíduos, fornecimento de energia, abastecimento de 

água, serviços administrativos e sociais do Estado tais como 

administrações públicas, instalações da proteção civil, escolas e hospitais. 

 

III.17 Uso do solo 

● Caracterização do território de acordo com a dimensão funcional ou 

finalidade socioeconómica planeada, presente e futura (por exemplo, 

residencial, industrial, comercial, agrícola, silvícola, recreativa).” 
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CONCLUSÃO: 

 

Temos conhecimento que: 

 

- Trabalhadores de alguns Municípios por si, integrados em 

Associações de Municípios ou em Comunidades 

Intermunicipais receberam formação na plataforma de 

gestão de metadados MIG, ministrada pela atual Direção 

Geral do Território. 

- Muitos Municípios carregaram na plataforma SNIG Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, a partir do SNIT. 
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CONCLUSÃO: 

 

- Alguns Municípios carregaram informação 

geográfica/conjuntos de dados geográficos na plataforma. 

No entanto os pedidos de cedência de informação geográfica 

que lhes chegam devem-se a divulgação no geoportal do 

respetivo Município e não por consulta da informação 

constante do Portal do SNIG. 

A GRANDE MAIORIA DOS MUNICÍPIOS CONTINUA 

EXPECTANTE! 
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– A presente comunicação reflete a opinião da autora, 
com base na sua experiência e nos contatos que tem 
estabelecido com colegas de outras Câmaras 
Municipais. 


