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1. INTRODUÇÃO 

“A Diretiva INSPIRE pretende viabilizar a disponibilização de conjuntos de dados geográficos 

e serviços de dados geográficos de acordo com princípios e regras comuns, com o intuito de 

permitir qualquer utilizador pesquisar, visualizar e aceder a informação geográfica 

proveniente de diferentes Estados Membros (EM)”. 

(IDEiA) - Infraestrutura de Dados Espaciais Interativa dos Açores  

(Decreto Legislativo Regional n.º 42/2012/A de 8 de outubro de 2012  

 Disponibiliza serviços de dados geográficos para o público em geral; estabelece o sistema 

regional de Metadados (GEMA); envolve entidades públicas regionais, câmaras municipais, 

institutos públicos, empresas de capitais maioritariamente públicos e centros de investigação; 

e; aplica a diretiva INSPIRE na Região. 

LREC (Açores): enquanto entidade aderente ficou 

responsável pela produção de informação referente 

à Geologia. 



Estruturação do modelo UML consolidado da INSPIRE para o tema da Geologia (Anexo II) 

 3 pacotes – Geology; Hydrogeology e 

Geophysics, divididos em subpacote 

contendo classes e respetivas 

associações; 

 

 No modelo de dados da Geology 

encontram-se várias classes, entre elas 

os furos de sondagens (Borehole). 

1. INTRODUÇÃO 



2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 

 A informação encontra-se em relatórios, 

notas técnicas e boletins de ensaios em 

formato analógico e/ou digital; 

 O LREC (Açores) realiza serviços no âmbito da 

prospeção geológica e geotécnica no Arquipélago 

dos Açores (Sondagens à Rotação); 

 Consulta e a exploração dos dados obtidos é 

um processo moroso e não é prático. 



2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 

 As sondagens geotécnicas (Borehole)  são uma importante fonte de informação referente às 

características geológicas sub-superficiais de uma determinada região; 



2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 

 Desenvolveu-se uma base de dados em software ESRI, de modo a conter informações 

sobre sondagens geotécnicas. 

967 furos de sondagens, de 1986 até 2017 



3. HARMONIZAÇÃO DE DADOS 

 Modelo de Dados RAA 

 Estrutura equivalente aos esquemas UML das especificações 

técnicas; espelha a arquitetura dos UML – Geologia;  

http://www.ideia.azores.gov.pt/projetos/inspire/Paginas/modelos-dados.aspx 

 Facilita o mapeamento entre os schemas (source e target). 



 Modelo de Dados RAA http://www.ideia.azores.gov.pt/projetos/inspire/Paginas/modelos-dados.aspx 

 Criação de shapefile: input para Hale para realização do mapeamento 

3. HARMONIZAÇÃO DE DADOS 



The HUMBOLDT Alignment Editor  HALE 
http://www.esdicommunity.eu/projects/hale 

 Após a realização do 

mapeamento das relações entre o 

Source Schema e o Target 

resolvem-se os avisos. 

 Instâncias validadas. 

 Procedeu-se ao carregamento do 

Source Schema, do Source Data e 

do Target ; 

 Software Open Source para criar 

relações (mapeamento) entre 

schemas e posterior transformação; 

 Aplicaram-se funções de 

transformação; 

3. HARMONIZAÇÃO DE DADOS 



 Output: ficheiro GML  

3. HARMONIZAÇÃO DE DADOS 



4. VALIDAÇÃO 

 

 Relatório de testes detalhado, com a indicação da passagem do teste, ou não, por 

intermédio de cores:  

 

 Abstract Test Suites (ATS) definem um conjunto de testes que devem de ser aplicados 

(metadados, dados e serviços) para avaliação da conformidade, devendo passar em todos;  

 Validador oficial  - INSPIRE Validator (ETF), disponível em: http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/;  

 Ao ficheiro GML gerado foram executados os Executables Test Suites que implementam os 

ATS;  

 (1) Vermelho: não passou;  

 (2) Laranja: passou, mas necessita de verificações manuais; 

 (3) Verde: passou. 



4. VALIDAÇÃO 

http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/etf-webapp/ 

 Foram executados Test Suites para as classes de conformidade aplicáveis à categoria de 

Interoperable data sets in GML; 

Resultado final dos testes efetuados para as classes de conformidade aplicados 



4. VALIDAÇÃO 

Classe de conformidade INSPIRE GML application schemas 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Umas das principais tarefas para o processo de harmonização e validação foi a obtenção da 

informação de base, que consistiu na fase mais trabalhosa; 

 O modelo de dados da RAA foi um bom contributo para organizar a informação existente na 

base de dados, permitindo a criação de um shapefile para servir de input ao Hale; 

 O Hale constitui uma ferramenta interessante para a harmonização de dados em 

conformidade com as disposições INSPIRE, permitindo a exportação de um ficheiro GML e 

validação do XML; 

 Aplicou-se o validador oficial – ETF por forma a serem executados todos os Test Suites à 

categoria da Interoperable data sets in GML. Nas classes de conformidade Information 

accessibility e reference systems os testes foram concretizados com sucesso. Nas restantes 

duas classes (Data consistency; INSPIRE GML application schemas), o teste passou, 

embora necessitando de verificações manuais; Considera-se os dados validados. 

 A próxima etapa: criação de serviços de visualização e de descarregamento de acordo com a 

Diretiva INSPIRE. 



Obrigado pela atenção! 


