
 

O espaço do ILAF OGC – Novembro 2014 

Você sabia que… 

No dia 7 de novembro foi celebrado em Lisboa, dentro das Jornadas Ibéricas de Infraestruturas 

de Dados Espaciais, o Dia da Interoperabilidade com um grande êxito quanto ao número de 

participantes e o nível tecnológico das palestras. O evento contou com a moderação de Athina 

Trakas (Diretora dos Serviços europeus do OGC) e Joan Masó (CREAF). 

As apresentações abordaram a experiência, desenvolvimento e implementação de diversos 

padrões: “Últimos avanços no OGC”, de Joan Masó (CREAF), “Experiência e futuro do WMTS”, 

de Paloma Abad (Instituto Geográfico Nacional), “Smart Cities (CTN 178)” de Óscar Corcho 

(LocaliData - UPM), “CleanSeaNet - a Maritie Spatial Data Service” apresentado por  Gianluca 

Luraschi (European Maritime Safety Agency ), “Uma experiência de interoperabilidade ISO-

OGC-W3C”, de Javier López Pellicer (Universidad de Zaragoza) e uma “Experiência com 

sensores e padrões OGC” de Nacho Brodin (Prodevelop).  

Durante o debate, também se propôs modificar o candidato a padrão OGC 13-082r1 WMTS 

Simple Profile para alinhar-se melhor com as regras de implementação INSPIRE. Esta proposta 

foi mais tarde adotada pelo WMS Standards Working Group e incluída na versão final que foi 

aprovada no TC de Tóquio para sua votação eletrônica definitiva. Para mais informação, 

acesse as apresentações em 
http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/ReunionJIIDE2014 

 

O ILAF OGC atua como plataforma de divulgação e intercâmbio de informação para todos 

aqueles que estejam interessados em participar e compartilhar experiências com os 

desenvolvimentos e objetivos do OGC em língua espanhola ou portuguesa. Esperamos suas 

contribuições. Desde o ILAF queremos agradecer sua participação e esperamos que tenha 

resultado de seu interesse.  

 

Gostaríamos de vê-los no próximo Dia da Interoperabilidade em Barcelona, em março de 2015! 

 

 

 

 

 

 

http://external.opengeospatial.org/twiki_public/ILAFpublic/ReunionJIIDE2014


Noticias OGC  

07/11: OGC anuncia a Cimeira Location Powers: Smart Cities, Tokio, Japón 

07/11: Novo validador: KML 2.2 Test Suite 

13/11: OGC e GEO anunciam uma sessão conjunta Group on Earth Observations and the 

System of Systems in Asia; the Next 10 years 

17/11: OGC pede a revisãon do padrão Earth Observation Metadata profile of the OGC 

Observations & Measurements Standard 

18:11: OGC participa no European Data Modelling Workshop  

19/11: OGC adota a segunda versão do padrão de codificação GML in JPEG 2000 (“GMLJP2”) 

20/11: OGC anuncia a formação de um novo grupo de trabalho Web Coverage Tile Service 

26/11: EuroSDR/ISPRS workshop: "Efficient capturing of 3D objects at a national level" 

26/11: Second International Symposium on Service-Oriented Mapping 

 

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