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• Informações geográficas dispersas.
• Acesso reduzido e limitado.
• Muitas tentativas financiadas pela cooperação internacional, mas

financeiramente insustentáveis.
• > informações sobre RRNN e meio ambiente < setores

socioeconômicos ou socioeconômicos (bancário, turismo,
telecomunicações, investimento público, etc.)

• Cultura pouco ou reduzida para "gerenciamento de informações"
(da produção, armazenamento e visualização)

Considerações Iniciais (antes do ano 2012)



Ter uma plataforma que permita armazenar, distribuir
e visualizar informações geográficas; e se tornar o
Primeiro NODO do IDE-EPB, que articula e promove
sua formação e estabelecimento.

Objetivo



• Desenvolvido em software livre.
• Modular e escalável.
• Localizado em um órgão público de maior

hierarquia, o que facilita a coordenação
interinstitucional (VEPB)

• Dados Abertos.

Características:



Seu estágio de desenvolvimento corresponde à versão
2.0 e consiste nos seguintes módulos:
a) Plataforma Informática,
b) Catálogo de metadados,
c) Visualização e consulta,
d) Padrões e protocolos (Governança)

GeoBolivia: http://geo.gob.bo/portal/

http://geo.gob.bo/portal/


a) Com base na geOrchestra:
(https://www.georchestra.org/)

• um catálogo de metadados baseado em
GeoNetwork,

• um servidor de mapas e recursos:GeoServer,
• um servidor de mapas ladrilhos: GeoWebCache,

a)Plataforma Informatica

https://www.georchestra.org/


• GeoBolivia atualmente usa a versão 17.12*

a) Plataforma TI

*http://geo.gob.bo/portal/?GeoBolivia-migra-a-geOrchestra-17-12



• Além disso, a GeoBolivia apoia o desenvolvimento do
código geOrchestra, razão pela qual uma das versões
de desenvolvimento (12.11) foi dedicada à Bolívia.

a)Plataforma de TI

*https://www.georchestra.org/blog/2012/12/16/georchestra-12.11-bolivia-is-out/



• Pilar fundamental, foram gerados 1200 metadados.
• Foram desenvolvidos processos de treinamento e

suporte técnico para produtores de IG.
• Uma proposta de Perfil de Metadados foi

desenvolvida com base no Perfil LAMP (IPGH) e ISO
19115 e 19139.

• Até o momento, mais de 1000 metadados adicionais
gerados pelos próprios produtores.

b)Catálogo de metadados



https://geo.gob.bo/geonetwork/srv/spa/catalog.search



É uma ferramenta que integra todos os serviços de
interoperabilidade que estão no IDE e gera visualizações
dinamicamente.Para sua organização, a publicação por
entidade geradora no Visualizador foi federalizada.
- Exibir camadas padrão ou adicionar usando um catálogo

conectado.
- Conecte-se aos serviços WMS, WFS e WCS

Análise espacial da Web

c)Visualização e consulta



https://geo.gob.bo/mapfishapp/



A GeoBolivia no âmbito da implantação do IDE-EPB contribuiu
para a formação de um Comitê Interinstitucional, chefiado
pela Vice-Presidência do Estado (como Secretaria Técnica).

Sua missão: elaborar propostas metodológicas e especificações
técnicas de aplicação padrão que favoreçam a padronização
das informações geográficas e a interoperabilidade de seus
serviços no território nacional.

d)Padrões e protocolos (Governança)



http://ideepb.geo.gob.bo/



Entre os documentos mais importantes aprovados estão:

i. As regras de tramitação do Comitê Interinstitucional,
ii. Perfil de Metadados Geográficos do IDE-EPB,
iii. Lista dos principais dados do IDE-EPB,
iv. Documento técnico para a criação de serviços de mapa,

protocolos de qualidade, entre outros.

(Disponível em http://ideepb.geo.gob.bo/?Lista-resoluciones-y-documentos-
aprobados)

d)Padrões e protocolos (Governança)



Demostración:



• Este projeto é uma história de sucesso porque conseguiu integrar em
uma única plataforma grande parte das informações geográficas
desenvolvidas pelas 20 instituições públicas e 5 entidades territoriais
autônomas com mais de 2000 camadas de informação e 53 serviços
de mapas disponíveis para consulta e download.

• Em nível tecnológico, propõe-se atualizar para a versão 3.0, incluindo
novas funcionalidades para os usuários. A possibilidade de buscar
outra alternativa tecnológica que permita sua atualização
permanente e disponibilidade é levantada.

Conclusões



• E ao nível do Comitê Interinstitucional do IDE-EPB, propõe-se
consolidar um marco legal que garanta sua permanência e
sustentabilidade. Da mesma forma, consagrar-se como exemplo de
Governo Aberto na EPB atualizando permanentemente os dados
fundamentais e promovendo seu uso maciço.

• No nível beneficiário, devemos trabalhar com maior ênfase com o
usuário externo, o cidadão, o ativista, o jornalista e o pesquisador e
fortalecer os laços de apropriação desse "Bem" que deve ser cuidado
e protegido.

Conclusiones



Obrigado

https://twitter.com/rafemoro


