
Avaliação Intercalar da Diretiva INSPIRE 

Introdução 

A consulta pública tem como objetivo recolher opiniões do público em geral e de todas as 
partes interessadas, a fim de contribuir para: 

Avaliar se as ações já em curso com vista ao estabelecimento de uma infraestrutura de 
informação geográfica na Comunidade Europeia, em conformidade com o previsto na 
Diretiva 2007/2/CE (Diretiva INSPIRE), continuam a progredir no sentido do cumprimento 
dos objetivos definidos. 

Os resultados da presente consulta pública contribuirão para a avaliação intercalar da 
implementação da infraestrutura INSPIRE, a qual, de acordo com a diretiva, deve ser 
realizada 7 anos após a respetiva entrada em vigor. Os resultados desta avaliação serão 
apresentados ao Parlamento Europeu e ao Conselho em 2014 e poderão levar à adoção de 
medidas políticas corretivas necessárias para a adaptação das atuais abordagens de modo a 
orientá-las — em função de um ambiente em constante mutação — no sentido da 
realização dos objetivos INSPIRE originais.  

A consulta processa-se mediante um questionário destinado a recolher informações do 
maior número possível de fontes, incluindo administrações públicas, utilizadores e 
fornecedores de dados do setor público, utilizadores não comerciais e outras partes 
interessadas, sobre os seus pontos de vista no que diz respeito à Diretiva INSPIRE.  

Contexto, âmbito e estatuto da Diretiva INSPIRE 

O desenvolvimento da infraestrutura INSPIRE teve início em 2001 com vista a apoiar a 
abordagem baseada no conhecimento no que diz respeito à definição de políticas 
advogadas no Sexto Programa de Ação em matéria de Ambiente 2002-2012. Informações de 
elevada qualidade e a participação informada do público são os pilares essenciais para o 
sucesso na elaboração de políticas baseadas no conhecimento.   

Uma parte significativa de toda a informação utilizada por — e trocada entre — autoridades 
públicas e o público (incluindo os setores privado e académico) está relacionada com a 
localização, ou seja um local ou zona geográfica à superfície da Terra. A qualidade da 
informação depende da disponibilidade de «dados geográficos», que são recolhidos e 
ligados à sua localização (georreferenciados). A maioria dos dados ambientais, como 
medições de emissões, observações da biodiversidade ou dados relativos à qualidade do 
ambiente, é de natureza geográfica.  

A fim de proporcionar informações relevantes para a elaboração de políticas, é 
frequentemente necessário que esses dados ambientais sejam combinados com outros 
tipos de dados geográficos, como o uso e ocupação dos solos, as fronteiras administrativas, 
a altitude, a hidrologia, a rede de transportes, os edifícios, as instalações de produção, os 



serviços públicos, as zonas de gestão e as unidades de reporte, como, por exemplo, sítios 
protegidos. Os dados geofísicos, nomeadamente sobre meteorologia, geologia, solos, são 
também relevantes no contexto da política ambiental, bem como os dados 
socioeconómicos, por exemplo os dados sobre a densidade populacional, os dados 
cadastrais e as estatísticas sobre resíduos. 

As medidas e os programas estabelecidos em políticas e legislação ambiental temática com 
impacto no ambiente (como a agricultura, os transportes, o ordenamento do território, etc.) 
implicam geralmente a atenuação dos riscos resultantes das pressões da sociedade no 
ambiente ou das relacionadas com riscos naturais ou artificiais potencialmente conducentes 
a catástrofes (com as alterações climáticas como um fator determinante). 

Para fins de avaliação dos impactos na saúde decorrentes da poluição atmosférica são, por 
exemplo, necessários dados relativos à qualidade do ar e às condições meteorológicas, 
combinados com dados relativos aos transportes e à localização das fontes de emissões 
industriais, urbanas e agrícolas, bem como com dados populacionais e epidemiológicos. Tal 
permite identificar as fontes de poluição e calibrar os objetivos de redução das emissões em 
políticas com impacto na qualidade do ar. 

Por exemplo, a informação sobre os riscos relacionados com as inundações é obtida 
combinando dados sobre o uso dos solos, a altitude e as observações meteorológicas e 
hidrológicas numa bacia hidrográfica, bem como dados sobre a população, a fim de 
determinar quem e o que está em maior risco e de elaborar planos em conformidade. 

No entanto, uma intensa pesquisa documental e consultas públicas realizadas durante a 
preparação da Diretiva INSPIRE permitiram identificar uma série de obstáculos importantes 
que impedem a utilização generalizada dos dados geográficos necessários para as políticas 
ambientais e para políticas com impacto no ambiente. 

Por exemplo, 97% dos participantes numa consulta pública reconheceram que, a todos os 
níveis, desde o local até ao europeu: 

1. Os dados geográficos são muitas vezes inexistentes ou estão incompletos. 
2. A descrição (documentação) dos dados geográficos disponíveis está 
frequentemente incompleta. 
3. Os conjuntos de dados geográficos não podem frequentemente ser combinados 
com outros conjuntos de dados geográficos. 
4. Os sistemas de pesquisa, acesso e utilização de dados geográficos funcionam 
muitas vezes isoladamente e/ou não compatíveis entre si. 
5. Barreiras culturais, institucionais, financeiras e jurídicas impedem ou atrasam a 
partilha e reutilização dos dados geográficos existentes. 

Esta situação tem indiscutivelmente um impacto na boa implementação das políticas, 
conforme revelado num inquérito sobre as dificuldades verificadas em estudos de avaliação 



do impacto ambiental. O presente inquérito revelou que as cinco dificuldades mais 
frequentes estão relacionadas com: 

1. Problemas na obtenção de acesso aos dados existentes (70%). 
2. Dificuldades na determinação dos dados que estão disponíveis (56%). 
3. Não disponibilidade dos dados necessários (51%). 
4. Incompatibilidade entre os conjuntos de dados de diferentes fornecedores 

(47%). 
5. Qualidade insuficiente dos dados existentes (47%). 

Em consequência destas dificuldades, mais de metade dos inquiridos em 2003 declarou as 
seguintes repercussões nos seus trabalhos: 

1. Menor nível de precisão na descrição dos impactos. 
2. Maior insegurança quanto à dimensão dos impactos identificados. 
3. Custo mais elevado dos estudos estratégicos sobre o impacto ambiental. 

 
A Diretiva INSPIRE, que entrou em vigor em 15 de maio de 2007, tem como objetivo abordar 
estas questões mediante a criação de uma infraestrutura no âmbito da qual os dados e 
serviços geográficos necessários para a política ambiental e políticas com impacto no 
ambiente (que estão organizadas em 34 temas nos anexos I, II e III da diretiva) são: 
 

1. Partilhados entre as autoridades públicas a todos os níveis da administração 
pública, dentro e para além das fronteiras, para fins de realização de missões de 
interesse público que tenham um impacto no ambiente, sem restrições no ponto 
de utilização.  

2. Documentados com metadados harmonizados. 
3. Disponibilizados tanto ao público como às autoridades públicas através de 

serviços baseados na Internet que permitam a respetiva pesquisa, consulta e 
acesso. 

4. Organizados com base em dados geográficos e especificações de serviço comuns 
nos sistemas de informação e comunicação das administrações públicas. 

É de notar que a Diretiva INSPIRE não aborda o problema dos dados geográficos em falta ou 
incompletos, uma vez que não exige a recolha de novos dados. 

As medidas previstas na Diretiva INSPIRE e nas suas normas de execução (Regulamentos e 
Decisão da Comissão) têm um calendário de execução até 2020. 

No entanto, até dezembro de 2013, os Estados-Membros deverão ter: 

1. Transposto a Diretiva INSPIRE para a sua legislação nacional e estabelecido 
estruturas e mecanismos adequados para coordenar, aos vários níveis da 
administração pública, os contributos de todos os interessados nas suas 
infraestruturas de informação geográfica.  

2. Estabelecido medidas para a partilha (acesso, intercâmbio e utilização) dos dados 
e serviços geográficos entre as respetivas autoridades públicas. Estas 
modalidades devem ser igualmente abertas a autoridades públicas de outros 
Estados-Membros, às instituições e organismos da UE em condições 
harmonizadas, e aos organismos criados por acordos internacionais em que a 



União Europeia e os Estados-Membros são Partes, para fins da execução de 
tarefas que possam ter um impacto no ambiente. 

3. Documentado todos os conjuntos de dados abrangidos pelas 34 categorias 
temáticas INSPIRE com metadados harmonizados. 

4. Disponibilizado serviços de pesquisa, visualização, descarregamento e 
transformação. 

5. Disponibilizado dados recentemente recolhidos ou reestruturados ao abrigo do 
anexo I, de acordo com as especificações harmonizadas INSPIRE (outros 
conjuntos de dados constantes do anexo I devem ser harmonizados até 2017). 
 

No verão de 2013, foram adotadas normas de execução (especificações de dados) aplicáveis 
às categorias temáticas de dados geográficos constantes dos anexos II e III, que serão 
implementadas ao longo dos próximos sete anos. Encontramo-nos assim a meio caminho na 
implementação da Diretiva INSPIRE. Muitos componentes e serviços devem já estar 
implantados, mas está ainda por fazer a maior parte do trabalho de organização dos dados 
nos sistemas TIC dos Estados-Membros (com vista a uma melhor automatização do acesso e 
a uma maior interoperabilidade dos dados e serviços em geral).   


