


Projeto pré-definido EEA Grants:
• Preparação de informação geográfica integrada para a

gestão de águas marinhas e costeiras

Programa:
• Gestão integrada de águas marinhas e costeiras

Enquadramento:
• Diretiva INSPIRE (2007) & DQEM (2008)

Duração do projeto:
• 35 meses |Início: Junho de 2014 |Fim: Abril de 2017

Orçamento:
• 2.35 M€ (2.00 M€ EEA Grants)



Entidades referência numa iniciativa conjunta



O problema

Que informação marinha existe?

Onde é que se encontra?

Como se pode aceder à informação?



A solução

Um geoportal para

partilha procura acesso

Informação marinha



Identificar a 
informação existente

Preparar e catalogar 
a informação

Desenvolver aplicativos de 
pesquisa de fácil utilização

Nós locais

1ª Etapa

?

2ª Etapa

Nós locais e nó central

3ª Etapa
3 etapas



metodologia

um portátil
um servidor com firewall

Kit SNIMar

Com todos os nós locais

coordenação de workpackages
entidades escolhem o tipo de dados e 

formato
Em cada nó local

+

um RH
+



como funciona



como funciona
DGT

DGRM

EMEPC

Genérico

IH
APA

Gov. 
AÇORES

IPMA

ICNF

Gov. 
MADEIRA

GEOPORTAL

GEOPORTAL
CATÁLOGO

Catálogo-local e catálogo ESRI

Catálogo ESRI

Catálogo-local



O SNIMar em números



Aplicações 



Web Map Service - Geologia Pré-Quaternária Offshore de Portugal



Web Map Service - Dados batimétricos - EMEPC



Web Map Service - Área de ocorrência da espécie Tursiops truncatus (nome-
comum Golfinho-roaz)– população residente do estuário do Sado - ICNF



Web Feature Services – Relatório Rede Natura 2000 Art.17/Distribuição (2007-
2012) - Balaenoptera physalus (nome-comum Baleia-comum) - ICNF



Plano de comunicação

Produtores
Durante projeto

Administração
pública

+
Universidades
& Centros de 
investigação

Utilizadores
Depois projeto

Produtores de 
informação

+
Comunidade

escolar



Plano de comunicação
• Website do projeto

• Flyeres e folders

• Vídeo promocional

• Aplicação Quiz SNIMar

• Quiosque multimédia interativo

• Materiais para eventos (ex. roll-ups)

• Eventos/apresentações

• Evento de lançamento 



Plano de comunicação
Utilizadores – comunidade escolar

• Série1: profiling profissões marinhas

• Série 2: fenómenos do oceano



Oportunidade
1. Promove a partilha de informação

2. Aumenta a visibilidade das instituições
3. Promove a possibilidade de novas parcerias

Desafios
1. Sustentabilidade do geoportal & aplicações associadas



Um geoportal para partilhar, pesquisar e aceder à informação geográfica 
marinha.

Agradecido pela atenção.
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