
 

O espaço do ILAF OGC – Janeiro 2015 

Você sabia que… 

A próxima reunião do Comitê Técnico (Technical Committee Meeting, TC) do Open 

Geospatial Consortium (OGC) se celebrará em Barcelona, de 9 a 13 de março. Será 

patrocinado por ICGC, Grumets (UAB e CREAF) e MiraMon, e com o suporte do ILAF. O 

Technical Committee é uma das 4 reuniões internacionais presenciais anuais que permitem ao 

OGC estimular o contínuo trabalho de elaboração de padrões. É uma excelente oportunidade 

para compreender o funcionamento e participar nos processos de criação e manutenção de 

padrões internacionais. A inscrição está aberta e pode-se seguir os avanços na organização 

aqui. 

No último dia, 13 de março, se organizará um novo Dia da Interoperabilidade, com o suporte 

da Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG) e do ILAF, 

coincidindo com o TC, queremos que seja uma jornada especial e por este motivo lhe 

convidamos a participar com propostas sobre a implementação de padrões. As propostas 

podem ser apresentadas até o próximo dia 12 de fevereiro. Para mais informação, consultar 

aqui. 

 

Notícias OGC  

06/01: W3C e OGC colaboram para formar um novo grupo de trabalho Spatial Data on the Web 

13/01: Disponível um documento de boas práticas de  WaterML 2.0 Water Quality 
 
14/01: Scott Serich é nomeado diretor de Interoperability Programs 
 
20/01: IndoorGML é aprovado como padrão OGC 
 
21/01: OGC convida a participar no workshop Crisis Management ICT 
 
22/01: Scott Simmmon será o novo diretor executivo de Standards Program 
 
22/01: OGC solicita a revisão do modelo conceitual LandInfra 
 
28/01: OGC solicita a revisão do padrão 3D Portrayal Service 
 
30/01: Disponível um documento de práticas boas em segurança e ordem de público Unified 

Geo Data Reference Model For Law Enforcement and Public Safety 

30/01: Chame à participação para o GEOSS AIP-8 

 
 

http://www.icgc.cat/
http://grumets.uab.cat/index_cast.htm
http://www.miramon.cat/
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome
http://www.opengeospatial.org/projects/groups/tc
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/OGCBarcelona15
http://www.actig.cat/
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/DiaInteroperabilidadOGCBarcelona15
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2149
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2154
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2156
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2157
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2158
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2159
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2160
http://www.opengeospatial.org/standards/requests/130
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2168
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2168
http://www.opengeospatial.org/pressroom/pressreleases/2169


Próximos eventos: 
 
GEOSS Architecture Roundtable, 10 febrero 2015 

Mobile World Congress, 2-5 marzo 2015 

OGC TC/PC Meetings - Barcelona, 9-13 marzo 2015 

Locate15, 10-12 marzo 2015 

 
 

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

 

http://www.opengeospatial.org/node/2162
http://www.opengeospatial.org/node/2167
http://www.opengeospatial.org/event/1503tc
http://www.opengeospatial.org/node/2166
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome

