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Notícias OGC   
 
 

OGC convida a participar em um exercício de simulação 
na Redução do Risco de Desastres (DDR) através da 
cúpula das Américas 

 

O OGC convida a participar em uma Simulação num exercício de Resposta de Emergência que 
se levará a cabo em Buenos Aires, Argentina, em 7 de setembro de 2017, durante o Disaster 
Risk Reduction (DDR) através da Cúpula das Américas. 

 
Muitos desastres na América Latina e Caribe afetam múltiplos países, o que significa que o 
intercâmbio de melhores práticas e outras informações através das fronteiras nacionais pode 
melhorar as capacidades de resposta a desastres na região. Reunir a comunidade de resposta a 
desastres, incluindo os provedores de dados e usuários finais, através do exercício simulado, 
ajudará a identificar as melhores práticas, as lacunas e as necessidades de informação entre 
todos os interessados e assegurar que os futuros planos de trabalho estejam vinculados às 
deficiências e necessidades reais. 
 
A Cúpula do DDR, através das Américas, oferecerá uma oportunidade importante para 
melhorar o diálogo e o planejamento entre representantes da observação científica da Terra e 
a comunidade do RRD, incluídos os interessados na preparação e planejamento, mitigação de 
desastres, resposta a emergências e recuperação. 
 
Para assegurar o êxito do exercício, especificamente fomentamos a participação de gestores 
de emergências, provedores de dados de observação da Terra, setor acadêmico, organizações 
não governamentais e companhias comerciais. 
 
A convocatória de participação está disponível em: 
http://www.opengeospatial.org/standards/requests/158 e o registro se realiza através da 
página principal da cúpula. 
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A semana da cúpula se realizará em Buenos Aires, Argentina, de 3 a 8 de setembro de 2017. 
Mais informação sobre a cúpula está disponível neste link: 
https://disasters.nasa.gov/argentina-summit-2017 
 
 
 
Outras notícias do OGC 
 
 
 
14/07/2017 OGC  busca patrocinadores para uma inovadora iniciativa de 

interoperabilidade, Testbed 14 

07/08/2017 OGC convida a participar em um exercício de simulação em Redução de Risco 
de Desastres (DDR) através da Cúpula das Américas 

 

Próximos eventos 
 
 
• September '17 Technical and Planning Committee Meeting – Southampto. UK.  11 -15 de 

setembro de 2017 
• Smart Cities Week 3 - 5 de outubro de 2017 
• Bentley's Year in Infrastructure Conference 10 - 12 de outubro de 2017 
• GEO XIV Plenary 23 - 26 de outubro de 2017 
• 3D Australia - 3D GeoInfo Conference. 24 -27 de Outubro de 2017 
• December '17 Technical and Planning Committee Meeting - Asia (TBC). 3 -7 de dezembro 

de 2017. 
• 2018 March OGC TC/PC Meetings - Orleans, France. 18-22 de Março de 2018 
 
 

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

Fonte: Guadalupe Cano (guadalupe.cano@cnig.es) . Tradução ao português: Eduardo Freitas 
(eduardo@mundogeo.com) 
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