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Serviços de Conjuntos de Dados Geográficos

• WMS (Web Map Service)

• WMTS (Tile Service)

• WFS (Web Feature Service)

• WCS (Web Coverage Service)

• WPS (Web Processing Service)

• CSW (Catalogue Service)

• Exemplos de Tipos de Serviços de Conjuntos de Dados Geográficos:

• Serviços de Conjuntos de Dados Geográficos: informação geográfica 

disponibilizada pelo produtor da informação, através da internet, e 

acessível pelos utilizadores em mapas online ou diretamente no seu 

software SIG Desktop



Serviços de Conjuntos de Dados Geográficos - Razões

• Normalização das especificações dos serviços de 

conjuntos de dados geográficos pelo OGC – Open

Geospatial Consortium

• Aumento da velocidade de acesso à internet

• Interoperabilidade de informação geográfica 

promovida pela Diretiva INSPIRE - INfrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe.



Serviços de Conjuntos de Dados Geográficos - Vantagens

• Garantia de que se está a utilizar a versão mais 

recente dos conjuntos de dados geográficos 

disponibilizados por cada entidade

• Acesso à informação geográfica de forma cómoda, 

através da internet, sem necessidade de realizar a 

replicação dos dados



Sistema Nacional de Informação Geográfica

- SNIG -



Sistema Nacional de Informação Geográfica - SNIG

• Infraestrutura nacional de dados espaciais que através do seu

geoportal, permite pesquisar, visualizar e explorar a 

informação geográfica sobre o território nacional, produzida

por entidades públicas ou privadas.

• Plataforma para acompanhamento das atividades relacionadas 

com a aplicação em Portugal da diretiva europeia INSPIRE -

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe.



SNIG – Conceito

• As entidades registam-se e submetem os metadados de 

dados e de serviços da informação geográfica que produzem, 

respeitando o Perfil Nacional de Metadados.

• Objetivo : concentar num único  local o registo de toda a 

informação geográfica regularmente produzida em Portugal, 

Os dados podem também ser visualizados no geoportal, 

através de serviços de dados geográficos, caso a entidade 

que os submete assim o pretenda.



SNIG – Enquadramento Histórico
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SNIG – Renovação 2014

• Atualização tecnológica da arquitetura da plataforma

• Renovação do design

• Diversificação do método de registo de metadados

• Configuração e publicação de serviços INSPIRE

• Novas funcionalidade de pesquisa

• Escala

• Resolução

• Produtor

• Tipo de Recurso

• ...etc

• Introdução de novas possibilidades de visualização e 

confronto entre temas

• ...etc.



SNIG – Renovação 2014
• http://snig.dgterritorio.pt/portal



SNIG – Renovação 2014 • Criar Metadados Online



SNIG – Renovação 2014
• Pesquisa no Catálogo



SNIG – Renovação 2014 • Pesquisas Avançadas



SNIG – Renovação 2014
• Resultados da Pesquisa



SNIG – Renovação 2014
• Resultados da Pesquisa



SNIG – Renovação 2014 • Visualizador



SNIG – Renovação 2014 • Visualizador



SNIG – Renovação 2014 • Adicionar Serviço WMS



SNIG – Renovação 2014

• Adicionar Serviços WMS sobrepostos



Iniciativa iGEO

• Em maio deste ano foi apresentado o Portal iGEO (www.igeo.pt) 

que pretende divulgar um conjunto de serviços de dados 

geográficos gratuitos



• As entidades divulgam os seus produtos, disponibilizando 

serviços de dados OGC 

Iniciativa iGEO



• Para cada produto listado é disponibilizado o URL do repetivo 

serviço web

Iniciativa iGEO



• O portal permite ainda aceder a aplicações móveis para consulta 

de informação geográfica

Iniciativa iGEO



Iniciativa iGEO

• Concurso de ideias para desenvolvimento de aplicações (www.igeo.pt)



Obrigado.


