
 

O Canto do ILAF OGC – Fevereiro 2013 

Sabia que... 

A adoção dos padrões que o Open Geospatial Consortium (OGC) desenvolvem se estabelece 

a partir de: 

 Programa de Especificações (Specification Program, SP), no qual o Comitê 

Técnico (Technical Commitee, TC) e o Comitê de Planejamento (Planning 

Committee, PC) realizam um processo de consenso formal para criar e revisar os 

padrões de Implementação OpenGIS, seguindo o modelo de desenvolvimento de 

especificações intitulado Especificação Abstracta (Abstract Specification). Para 

isso, geralmente se cria um Grupo de Trabalho do Padrão (Standards Working 

Group, SWG), que será o encarregado de concretar as pautas estabelecidas pela 

Especificação Abstrata. Também podem os Grupos de Trabalho Temáticos  

(Domain Working Group, DWG), nos quais  se tratam questões relacionadas com a 

interoperabilidade em temas concretos. A responsabilidade final para a adoção e 

publicação de um padrão é do Comitê de Planejamento. 

 Programa de Interoperabilidade (Interoperability Program, IP), no qual se 

desenvolve uma série de iniciativas para acelerar o processo de aceitação das 

especificações. É um programa que permite definir, documentar, melhorar e por 

em prova as especificalções OGC. 

 

No seguinte link pode-se consultar os padrões adotados pelo OGC. 

 
Notícias OGC  

07/02: OGC publica o documento de discussão netCDF Uncertainty Conventions. Link 

14/02: Chamada para participação na iniciativa Geo4NIEM para aumentar as capacidades 

geoespaciais no modelo National Information Exchange Model (NIEM). Link 

14/02: OGC aprova a extensão Climate and Forecast (CF) do padrão NetCDF Core. Link 

19/02: OGC cria o grupo de trabalho Moving Features Standards SWG. Link 

27/02: Conferência sobre padrões OGC para a próxima geração de Serviços Baseados em 

Localização (LBS). Link 
 

Mais sobre OGC no site do Fórum Ibérico e Latinoamericano do OGC! 

Fonte: Imma Serra (inmaculada.serra@cnig.es) e Joan Capdevila 

(joan.capdevila@seap.minhap.es) 
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