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Neste artigo, gostaríamos de apresentar um pouco 
mais sobre a Federação Internacional de Agrimen-

sores. A FIG funciona essencialmente com recursos e 
contribuição do nosso corpo de voluntários de todo o 
mundo, os quais são apoiados por suas organizações 
membros, bem como por seus empregadores, ou ainda 
pelas organizações que representam. Estas contribui-
ções permitem à FIG estender sua atuação na área da 
agrimensura para o benefício da sociedade, meio am-
biente e economia e, como consequência , aumentar 
o seu posicionamento e relevância em qualquer lugar 
onde nossa profissão esteja presente.

Grande parte do trabalho e muitas das con-
quistas da FIG são possíveis graças às “Comissões  
FIG'sten”.  Hoje existem 10 ao todo, que formam o 
verdadeiro motor que movem a FIG e são forma-
das por especialistas de geo e outros profissionais 
da área, espalhados por  todo o mundo. Cada co-
missão é liderada por um presidente, eleito para 
um mandato de quatro anos pela Assembleia 
Geral da FIG. As responsabilidades e os planos 
de trabalho das comissões são aprovados pela 
Assembleia Geral.

Todas as associações-membro podem nomear 
um delegado nacional para cada uma das 10 comis-
sões e da filial. Além disso, acadêmicos e membros 

corporativos podem nomear um correspondente 
para cada comissão.

Além de entregar os programas técnicos em con-
gressos e reuniões, as comissões e seus grupos de 
trabalho organizam outros seminários e conferên-
cias sobre temas técnicos e profissionais, individu-
almente ou em conjunto (geralmente em colabo-
ração com uma associação membro da FIG ou uma 
sociedade profissional internacional parceira). As 
Comissões também buscam oportunidades para 
participar de eventos promovidos pelas Nações 
Unidas ou outra agência de financiamento, visando 
apoiar o desenvolvimento profissional em países 
em desenvolvimento e em transição econômica.
• Comissão 1 - Normas Profissionais e Práticas
• Comissão 2 - Educação Profissional
• Comissão 3 - Gestão da Informação Espacial
• Comissão 4 – Hidrografia
• Comissão 5 – Medição e posicionamento
• Comissão 6 - Pesquisas de Engenharia
• Comissão 7 - Cadastro e Gestão Territorial
• Comissão 8 - Planejamento e Desenvolvimen-

to Espacial
• Comissão 9 - Avaliação e Gestão de Imóveis
• Comissão 10 – Construção, Economia e Gestão

Leia mais sobre a FIG em: www.fig.net. 
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