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1. Informes
9 Novo Vice Presidente
Com a aposentadoria do Sr. Mario Reyes, do Instituto Nacional de Estadística y
Geografía do México em 2009, foi escolhido o novo Vice Presidente do CPIDEA, Sr. Cristian Aqueveque, Representante do Chile no Comitê e também
Vogal da América do Sul, durante a reunião da Junta Diretiva, em maio de
2010, em Nova York.
9 Novo Vogal da América Central
Após aprovação do Comitê, foi designado para ocupar a posição de Vogal da
América Central o Sr. Oscar Leonel Figueroa Cabrera em substituição ao Sr.
Ronald Estuardo Arango Ordoñez, ambos do Instituto Geográfico Nacional da
Guatemala.
9 Solicitação de Recursos
Durante o ano de 2010 foram submetidas a organismos internacionais duas
solicitações de recursos para custeio das atividades do Comitê.
i. Convocatória CYTED – Apresentado ao Programa Iberoamericano de
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento – CYTED o Projeto “Rede
Iberoamericana para aprimorar e potencializar a utilização das infraestruturas
de dados espaciais - IDE no planejamento territorial” com o objetivo geral de
estimular a criação de uma rede de investigação científica e tecnológica
associada ao CP-IDEA. Sua finalidade seria de desenvolver metodologias e
aplicações para dados e serviços geoespaciais, valendo-se das Infraestruturas
de Dados Espaciais - IDE, para o planejamento territorial, riscos associados à
vulnerabilidade territorial e utilização sustentável de recursos naturais,
auxiliando a tomada de decisões. Participaram da proposta com
documentação: Brasil, Cuba, Colômbia, Chile, Guatemala e Portugal. O projeto
previa a participação de todos os países do Comitê e não só daqueles que
participaram diretamente com apresentação de documentação. Além dos
objetivos expostos acima, a proposta apresentada iria viabilizar o deslocamento
de membros e outros técnicos envolvidos com os trabalhos do CP-IDEA para
as várias reuniões necessárias para desenvolvimento dos trabalhos. O
montante previsto era de 33 mil euros por ano para quatro anos de projeto e a
apresentação da proposta ocorreu em abril de 2010. Em dezembro do mesmo
ano fomos informados pela Secretaria do CYTED que o mesmo não foi
aprovado e que haverá nova Convocatória em 2011.
ii. Banco Mundial – Apresentado ao Banco Mundial do Brasil através do
Programa Institutional Development Fund – IDF o Projeto “Fortalecimento das
Infraestruturas de Dados Espaciais – IDE das Américas” com o objetivo de
maximizar os benefícios econômicos, sociais e ambientais do uso das
informações geoespaciais, buscando fomentar a construção de IDE nos países
que ainda não iniciaram este processo, bem como fortalecer a implantação e a
sustentabilidade das IDE existentes nos países das Américas. Justificou-se a
solicitação de financiamento para o fortalecimento e capacitação dos países
das Américas no escopo das IDE. A proposta foi apresentada em outubro de
2010 com um orçamento total, para três anos de duração, de US$ 672.645,00.
Dentre as principais atividades previstas nas duas vertentes de ação do projeto
estão a realização das reuniões dos Grupos de Trabalhos, realização de
evento de desastres e riscos e vários cursos e treinamentos para países das
Américas. Ainda não houve resposta sobre a aprovação ou não da proposta.
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9 Novo Estatuto
O documento foi discutido na 5ª Reunião da Junta Diretiva e durante o 2º
semestre de 2010 foram trocadas algumas versões do mesmo nos três idiomas
(espanhol, português e inglês). Atualmente o documento se encontra em
consolidação final para ser enviado ao Comitê com vistas à votação por correio
eletrônico.

2. Resoluções
Durante a realização da 42ª Reunião do Conselho Diretivo do Instituto Panamericano
de Geografia e História - IPGH, , realizada de 8 a 12 de novembro de 2011, , em Lima,
no Peru, , foi emanada a Resolução abaixo:
RESOLUÇÃO Nº 8
COOPERAÇÃO COM O COMITÊ PERMANENTE PARA AS INFRAESTRUTURAS
DE DADOS GEOESPACIAIS DAS AMÉRICAS
A 42ª Reunião do Conselho Diretivo do Instituto Panamericano de Geografia e História
(IPGH),
CONSIDERANDO:
Que o IPGH contribuiu para o estabelecimento do Comitê Permanente para as
Infraestruturas de Dados Geoespaciais das Américas – CP-IDEA;
A importância que concede a Agenda Panamericana do IPGH 2010-2020 ao
desenvolvimento da Infraestrutura de Dados Espaciais da região e o conjunto de ações do
Instituto nesse campo;
É recomendado pelo Comitê de Política Científica e pelo Coordenador de Resoluções,
RESOLVE:
Recomendar aos Países Membros participar ativamente nas iniciativas que fazem parte do
programa de trabalho do Comitê Permanente para as Infraestruturas de Dados Geoespaciais
das Américas - CP-IDEA.

3. Atividades
9 Participação do Presidente na 18ª Conferência Cartográfica Regional das
Nações Unidas para Ásia e o Pacífico. Apresentou, como convidado, o trabalho
“Importance of policies and legal instruments for the building of spatial data
infrastructures in the Americas”, além de ter participado do painel “Permanent
Committee on Geographic Information System Infrastructure for Asia and the
Pacific
PCGIAP
Future
Directions”
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(http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_2010.htm#58October_2010 ).
9 Participação da Secretária Executiva no Taller CYTED IDEDES “IDEs
Semánticas Sociales”, reaizado no Panamá de 9 a 11 de novembro de 2009
apresentando as “Perspectivas del CP-IDEA para 2009-2013’ ( http://www.cpidea.org / Documentos de Referencia / Organización )
9 Participação do Presidente, Representantes da Junta Diretiva (Chile, México,
Guatemala), Representante do Canadá e, Secretária Executiva na Segunda
Reunião Preparatória das Nações Unidas para criação do Comitê de
Especialistas em Gerenciamento da Informação Geográfica Global, realizada
em Nova York nos dias 10 e 11 de maio de 2010 (
http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_2010.htm#10-11May2010
).
9 Realização da 5ª Reunião da Junta Diretiva, de 12 e 13 de maio de 2010, em
Nova York, Estados Unidos. ( http://www.cp-idea.org / Reuniones / Junta
Directiva )
9 Participação do Presidente na 42ª Reunião do Conselho Diretivo do IPGH e na
reunião CAF- GEOSur, ambas realizadas em Lima , no Peru, de 10 a 12 de
novembro de 2010.
9 Realização da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento (GTPlan),
de 1 a 3 de dezembro de 2010, no Rio de Janeiro, Brasil ( http://www.cpidea.org / Reuniones / Grupos de Trabajo )

4. Participação em eventos
Também aconteceram várias participações em eventos onde o trabalho do CP-IDEA
foi amplamente divulgado no escopo de outras apresentações institucionais.
9 Congresso Internacional “Desastres y Ordenamiento Territorial em las
Américas” promovido pelo Instituto Geográfico Nacional do Peru e Instituto
Panamericano de Geografia e História – IPGH, em Lima no Peru, novembro de
2010. O Presidente do CP-IDEA participou como Conferencista Magistral
convidado, tendo apresentado a palestra “A Importância da Informação
Geoespacial no Passado, Presente e Futuro das Américas”.
9 Congreso Uruguayo de Infraestructura de Datos Espaciales, realizado em
Montevidéu no Uruguay, em outubro de 2010. Foi apresentada a palestra
“Panorama de la infraestructura de Datos Espaciales del Brasil – INDE” por
Moema José de Carvalho Augusto, do IBGE / Brasil.
9 Joint Seminar Eurostat – IBGE/INEGI on Spatial Statistics, realizado pela
Eurostat em Luxemburgo , em Junho de 2010. Foi apresentado “Spatial Data
Infrastructures” por Rafael March, do IBGE / Brasil .
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5. Plano de Trabalho 2010 – 2014
Elaborado pelo Grupo de Trabalho - GT de Planejamento durante reunião realizada
em dezembro de 2010 no Rio de Janeiro. Este GT é coordenado pelo Chile e cocoordenado pelo Canadá. O Plano foi elaborado considerando sete temas a serem
desenvolvidos no próximo ano, a saber:
Tema 1: Fortalecimento Institucional, Educação e Capacitação (CAP)
Responsável: Colômbia
Tema 2: Normas e Especificações Técnicas (NET)
Responsável: México
Tema 3: Práticas recomendadas e diretrizes para o desenvolvimento das IDE (PRA)
Responsável: Canadá
Tema 4: Inovações nos organismos nacionais de cartografia (INN)
Responsável: Brasil
Tema 5: Inventário sobre temas relevantes sobre as IDE para a região (REL)
Responsável: Guatemala
Tema 6: Avaliação do Estado de Desenvolvimento das IDE das Américas (DES)
Responsável: Cuba
Tema 7: Implementação de meios tecnológicos para a discussão relacionada ao
acesso de dados geoespaciais e disseminação destes dados (TEC)
Responsável: Chile
Além das atividades descritas acima que serão desenvolvidas pelos respectivos
responsáveis e suas Instituições, também está prevista, conforme recomendado na 9ª
Conferência Cartográfica Regional das Nações Unidas para as Américas, a realização
de um Evento de Desastres e Riscos com foco nas IDE.

6. Outras atividades
9 Transferência do website do domínio mantido pelo INEGI do México para o
Brasil. Carga de todos os documentos já existentes no site.
9 Manutenção e atualização do website.
9 Elaboração de textos para notícias e entrevistas em revistas e jornais
especializados.
9 Divulgação dos trabalhos e atividades do Comitê através de elaboração de
material de marketing específico e emails.

9

Divulgação de notícias e eventos de interesse para o mailing list dos membros
e colaboradores.
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7. Custeio das Atividades específicas do CP-IDEA
Pelo fato de não existir uma fonte de recursos específica para custeio das atividades
do Comitê até o presente momento, todos os esforços feitos até o momento foram
custeados pelas Instituições dos Membros do Comitê , Organização das Nações
Unidas – ONU e outras entidades patrocinadores dos eventos e reuniões.
9 18ª Conferência Cartográfica Regional das Nações Unidas para Ásia e o
Pacífico – Bangkok, Tailândia - outubro de 2009
o Passagens (Rio de Janeiro / Bangkok) e Diárias da Presidência
custeadas pela ONU.
9 Taller CYTED IDEDES “IDEs Semánticas Sociales”, Playa Blanca, novembro
de 2009
o Passagens (Rio de Janeiro / Panamá) e Diárias da Secretaria Executiva
custeadas pelo Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia

para o Desenvolvimento – CYTED
9 Segunda Reunião Preparatória das Nações Unidas para criação do Comitê de
Especialistas em Gerenciamento da Informação Geográfica Global e 5ª
Reunião da Junta Diretiva, realizada em Nova York, Estados Unidos, maio de
2010
o Passagens (Rio de Janeiro / Nova York) e Diárias da Presidência
custeadas pelo IBGE / Brasil
o Passagens e Diárias dos Membros da Junta Diretiva (Santiago do Chile
– Havana – Guatemala / Nova York) e da Secretaria Executiva (Rio de
Janeiro / Nova York) custeadas pela ONU
o Passagens e diárias dos representantes do México e Canadá –
custeados por seus Institutos ( INEGI e NRCan )
9 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Planejamento (GTPlan) dezembro de
2010, no Rio de Janeiro, Brasil.
o Passagens e Diárias dos Membros do GT (Santiago do Chile – Havana
– Guatemala – Cidade do México / Rio de Janeiro) custeadas pela ONU
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