Perfil Nacional de Metadados para Informação Geográfica
Resumo

Ao criar um novo registo terá de se definir:

– Identificar o Tipo de dados → CDG – Conjunto de Dados Geográficos (Dataset)
→

Serviço

–

Serviço

de

Dados

Geográficos

disponibilizados por uma entidade
– Categoria – Classificação temática geral (esta classificação encontra-se
descrita no documento do Perfil MIG anexo, no ponto 7.3.
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Definição de cada separador que compõe o CDG ou serviço

1. Sistema de Referência – informação sobre o sistema de referência

2. Identificação
Resumo: Sintese do CDG em termos de conteúdo, extensão geográfica, data,
escala, etc
Objectivo: Resumo dos fins com vista aos quais foi desenvolvido ou modificado
o CDG

2.1.

Categoria Temática

Classificação temática geral para auxiliar a pesquisa dos CDG disponíveis

2.2.

Citação

Descrição do titulo, dadas de criação, publicação e revisão do CDG e
identificador do recurso

2.3.

Créditos

Identificação de indivíduos e/ou entidades que contribuiram para a produção
dos CDG (no caso de ser mais que um, adicionar créditos)

2.4.

Pontos de Contacto

Contacto da pessoa/organização responsável pelos metadados.

2.5.

Palavras Chave

Palavras chave de classificação, de acordo com o Anexo I, II e III da Directiva
INSPIRE

2.6.

Restrições

Define-se as condições de acesso à informação

2.7.

Tipos de representação espacial

Forma de representação da Informação Geográfica
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2.8.

Resolução Espacial

Para dados espaciais normalmente é utilizado o denominador escala

2.9.

Extensões

Breve descrição da localização geográfica do CDG e sua localização no mapa,
para definição das coordenadas.

2.10.

Manutenção

Define-se a periodicidade na manutenção da informação.

3. Qualidade
Histórico – informação sobre os processos ou dados de base utilizados na
construção dos dados.
Fonte – fonte dos dados

4. Distribuição
4.1. Formatos
Formato em que o CDG se encontra disponível aos utilizadores

4.2. Transferência
Transferência digital – unidades de distribuição em que o recurso está
disponível, por exemplo, folhas, temas ou áreas geográficas especificas
Recurso online – caso o CGD esteja disponível na web
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