
 

O canto do ILAF OGC – Março 2013 

Você sabia que... 

O Open Geospatial Consortium (OGC), como organização de desenvolvimento de padrões, 

tem a missão de promover o uso de padrões e tecnologias abertas na área da Informação 

Geográfica e áreas afins. Para isso, o OGC solicita e estimula a participação, a nível mundial, 

de provedores e de usuários deste tipo de tecnologias. 

A implementação dos padrões vai mais além de seu desenvolvimento. O OGC, em nome de 

seus membros, também busca assegurar que os padrões sejam amplamente utilizados. As 

dinâmicas de mercado, as barreiras impostas pela distância, as diferênças linguísticas e 

culturais, etc. tem feito que o OGC promova a organização de comunidades de caráter regional 

onde seus membros, e quem mais queira, possam trabalhar em seus países e regiões de uma 

forma mais próxima e cômoda. 

As finalidades e objetivos das diferentes organizações regionais do OGC são diferentes, já que 

devem adequar-se a suas necessidades particulares e às circunstâncias existentes em cada 

região. No entanto, compartilham uma série de objetivos comuns, como o de promover a 

afiliação, coordenar a participação no OGC, promover políticas e iniciativas de 

desenvolvimento e cooperação  baseadas no uso de padrões OGC, etc.. 

Atualmente, existem os seguintes fóruns a nível regional e nacional: 

 Fórum Ásia 
 Fórum Austrália e Nova Zelândia 
 Fórum Europeu 
 Fórum Reino Unido e Irlanda  
 Fórum França   
 Fórum Ibérico e Latinoamericano (ILAF)  
 Fórum Índia  
 Fórum Coréia 
 Fórum Nórdico  
 Fórum América do Norte  

 
 
Notícias OGC  

25/02: OGC aprova o documento Best Practice: Anotações semânticas em padrões OGC. Link 

28/02: A Organização SI, Inc. se converte em membro principal do OGC. Link 

04/03: OGC convida a fazer comentários no documento de fundação do novo grupo de trabalho 

GeoSciMLv 4.0. Link 

http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/AsiaForum
http://www.opengeospatial.org/node/1643
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/europe
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/UKIrelandForum
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/FranceForum
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/ilaf
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/india
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/korea
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/nordicForum
http://www.opengeospatial.org/ogc/regions/NAForum
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1790
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1791
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1794


11/03: OGC e building SMART International são anfitriões da Cúpula Civil & Land Development 

2013. Link 

20/03: OGC publica o documento OGC Best Practice para Produtos de Observações da Terra, 

Serviços e Sensores. Link 

20/03: OGC solicita implementações para provas de conformidade. Link 

26/03: Workshop GEOSS Future Products. Link 

 
 
Mais sobre OGC na página do Fórum Ibérico e Latinoamericano do OGC! 

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

(joan.capdevila@seap.minhap.es). Tradução ao português: Eduardo Freitas 

(eduardo@mundogeo.com )  

http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1795
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1800
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/1801
http://www.opengeospatial.org/event/130326GEOSS
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
mailto:inmaculada.serra@cnig.es
mailto:joan.capdevila@seap.minhap.es
mailto:eduardo@mundogeo.com

