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FICHA DE PROJETO 

geoPortal da Energia e Geologia do LNEG 

   Acrónimo: GPGE2020 – geoPortal da Energia e Geologia | Operação 22222 

   Para aceder ao geoPortal clique aqui 

 

ENQUADRAMENTO 

A Operação GeoPortal2020 foi desenhada no contexto da partilha, melhoria e reutilização de soluções, dados e 

informação, nomeadamente fornecendo serviços que permitem obter um melhor desempenho no tratamento 

de dados, na reutilização de dados abertos, na sistematização da informação através de uma consolidação, 

centralização e integração dessa mesma informação, controlando eficazmente os riscos do processo.  

Garantindo a sua continuidade e evolução, para uma melhor prestação dos serviços.  

A Operação faz uma avaliação clara dos recursos necessários, de forma a adaptar a situação ao novo contexto, 

ao nível da uniformização, otimização e simplificação da infraestrutura de suporte, por conseguinte, facilitando 

a integração e capacidade de resposta dos intervenientes, garantindo a qualidade dos serviços públicos e maior 

governabilidade global e consequente modernização e simplificação dos processos ligados à recolha e 

tratamento de dados.  

A Operação insere-se num contexto de reforço da capacidade de resposta da AP, nomeadamente ao nível da 

adaptação dos serviços públicos a novos contextos, a novas expectativas dos utentes dos serviços públicos e 

aproveitamento das potencialidades das novas tecnologias, ao mesmo tempo que possibilita a integração entre 

as políticas de simplificação e de transformação digital. Com destaque para o objetivo principal que será um 

geoPortal com melhor Usabilidade e Acessibilidade, Flexibilidade, Interoperabilidade e melhor qualidade do 

atendimento público. 

https://geoportal.lneg.pt/pt/
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CARACTERIZAÇÃO da CANDIDATURA 

Código do Aviso: 02/SAMA2020/2016 

Designação: SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização  

Objetivo Temático : OT 2 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua 

utilização e qualidade 

Prioridade de Investimento: PI 2.3 - O reforço das aplicações de TIC para a administração em linha, a 

aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a saúde em linha 

Tipologia de Investimento: TI 50 - Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos  

Entidade beneficiária: Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.  

INVESTIMENTO 

 

Total do Investimento Aprovado 

 

Total do Investimento Realizado 

 

Total do cofinanciamento europeu  

 

Despesas não elegíveis 

 

 

EUR   1 767 873,50  

 767 

873,50  

EUR   1 569 803,52 

 767 

873,50  

EUR      894 003,10  

 767 

873,50  

EUR      146 496,96  

 767 

873,50  
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CALENDÁRIO de EXECUÇÃO 

 

Data de Início:  01 de Julho de 2017 

 

Data de Fim:     31 de Agosto de 2021 

 

Alguns Indicadores Pós-Operação 

 

Taxa cartografia harmonizada e disponibilizada 75% 

Cartografia geológica, de detalhe, de zonas costeiras: 1/3000 

Diretiva INSPIRE compliance anexos II e III 

Desenho de processos de acordo com a ISO27001 

Implementação de uma solução de gestão documental (MEF Moreq2010) 

Desenho de processos de acordo com a ISO17025 

Plataforma geoPortal da Energia e Geologia disponível 

Disponibilização de App de Geossítios e App de mapas do LNEG 

 


