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Dado aberto 

    

“dado aberto é um dado que pode ser 
livremente utilizado, reutilizado e 
redistribuído por qualquer um”. 

 

 
Open Definition (http://opendefinition.org/) 



As três leis dos dados governamentais abertos 

- Se o dado não for encontrado e indexado na web, ele 
não existe; 

- Se não estiver aberto e disponível em formato 
compreensível por máquina, ele não pode ser 
aproveitado; 

- Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, 

ele é inútil. 
Eaves (2009) 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/ppgau/article/viewFile/5111/3700 

 

O conceito não se refere a dados privados ou de natureza sigilosa. 

 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/ppgau/article/viewFile/5111/3700


Dados abertos – princípios 
(OpenGovData – 2007) 

• Completos. Todos os dados públicos estão disponíveis. Dado público é o dado que 
não está sujeito a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de 
acesso. 

• Primários. Os dados são apresentados tais como coletados na fonte, sem 
agregação ou modificação. 

• Atuais. Os dados são disponibilizados tão rapidamente quanto necessário à 
preservação do seu valor. 

• Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o maior alcance possível de usuários 
e para o maior conjunto possível de finalidades. 

• Compreensíveis  por  máquinas. Devem estar estruturados de modo que sejam 
processados automaticamente 

• Não discriminatórios. Os dados são disponíveis para todos, sem exigência de 
requerimento ou cadastro. 

• Não proprietários. Os dados são disponíveis em formato sobre o qual nenhuma 
entidade detenha controle exclusivo. 

• Livres de licenças. Os dados não estão sujeitos a nenhuma restrição de direito 
autoral, patente, propriedade intelectual ou segredo industrial. Restrições sensatas 
relacionadas à privacidade, segurança e privilégios de acesso são permitidas 
 



 
“Disponibilidade e acesso: o dado precisa estar disponível por inteiro e por um custo 

razoável de reprodução, preferencialmente por meio de download na Internet; 
também deve estar num formato conveniente e modificável. 

 
 
Reuso e redistribuição: o dado precisa ser fornecido em condições que permitam 

reutilização e redistribuição, incluindo o cruzamento com outros conjuntos de 
dados. 

 
 
Participação universal: todos podem usar, reutilizar e redistribuir, não havendo 

discriminação contra áreas de atuação, pessoas ou grupos (não são permitidas 
restrições como “não comercial”,que impedem o uso comercial, e restrições de 
uso para certos fins, como “somente educacional”).” 

 
 
 
 Manual de Dados Abertos: Governo 
http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf 
 



http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/Manual_Dados_Abertos_WEB.pdf 



       “É válido lembrar que as formas de governo aberto tratadas como 
“transparência”, no Brasil, são principalmente aquelas que se referem ao 
controle das contas públicas. E, por essa razão, os sites governamentais não vão 
além dos balanços orçamentários ou das licitações de compras das instituições.  

 Há, portanto, um longo caminho a seguir com relação à transparência 
pública; é preciso disponibilizar ao cidadão documentos internos dos estados e 
municípios, estatísticas de pesquisas diversas, atas de reuniões 
e assembleias de partidos e comissões de governo, balanços orçamentários não 
editados,  entre muitos outros dados que sejam de interesse público.” 

         

 

 ENDO, Barbara, FRANCISCON, Camila. Transparência: uma das três etapas para o governo aberto. Disponível em: 
http://www.metodista.br/urbetic/noticias/transparencia-uma-das-tres-etapas-para-o-governo-aberto . Acesso em: 
15.9.2011 
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Governo Aberto 
 

Transparência 
Colaboração  
Participação  



Governo Aberto # Governo Eletrônico 

 “Cuando hablamos de e-administración nos referimos a la aplicación de las 
TIC y sus herramientas a los procedimientos administrativos 
preexistentes, es decir, no estamos hablando de cambios en los valores o 
procedimientos, sino de pura tecnología. No repensamos la 
administración, solo tecnificamos procesos.  

 
 El e-government no transforma la sociedad,simplemente –y no es poco– hace 

más facil la vida a los ciudadanos.Por el contrario cuando hablamos de 
Open Government estamos hablando fundamentalmente de valores, 
hablamos de repensar administraciones y gobiernos, sus 
procedimientosy sus dogmas. 

 
Open Government es colocar el resultado por por delante del procedimiento, 

es abandonar las tautologías administrativas, propiciar la democracia 
deliberativa en todos los puntos de las administraciones y abandonar el 
concepto administrado por el de ciudadano.” 

 
Open Government – Gobierno Abierto 
Coordinadores: César Calderón y Sebastián Lorenzo  

http://www.netoraton.es/?p=12770
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Open Government Partnership 

 

 
 

A Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP) 
foi criada por Brasil, Indonésia, Noruega, México, Filipinas, África do Sul, 

Reino Unido e Estados Unidos. 
(Setembro de 2011) 

 
A proposta da OGP foi lançada pelo presidente Obama  

em setembro de 2010,  
na 65ª Assembleia Geral da ONU.  



             Declaração de Governo Aberto 

• Aumentar a disponibilidade de informações sobre as 
atividades governamentais.  

• Apoiar a participação cívica.  

• Implementar os mais altos padrões de integridade profissional 
por todas a nossas administrações.  

• Ampliar o acesso a novas tecnologias para fins de abertura e 
prestação de contas.  

 



             Declaração de Governo Aberto 

Aumentar a disponibilidade de informações sobre as atividades governamentais.  
 
 Os governos coletam e retém informações em nome das pessoas e os cidadãos têm o direito de buscar 

informações sobre atividades governamentais. 
 Comprometemo-nos a promover o acesso crescente a informações e divulgação de atividades 

governamentais em todos os níveis de governo.  
Comprometemo-nos a intensificar nossos esforços de coletar e publicar sistematicamente dados sobre 

os gastos e o desempenho governamentais relativos a serviços e atividades essenciais.  
Comprometemo-nos a fornecer informações valiosas de maneira proativa, entre as quais dados básicos, 

de forma oportuna, em formatos fáceis de localizar, compreender e utilizar, e que facilitem a 
reutilização. 

 Comprometemo-nos a disponibilizar o acesso a soluções eficazes quando as informações ou seus 
registros correspondentes sejam incorretamente negados, inclusive através de fiscalização eficaz 
do processo de recurso.  

Reconhecemos a importância de normas transparentes para promover o acesso da sociedade civil às 
informações públicas, bem como para facilitar a interoperabilidade dos sistemas de informação. 

 Comprometemo-nos a pedir a opinião pública para identificar as informações que lhes sejam de maior 
valia e prometemos levar tal opinião à maxima consideração.  

 
http://www.opengovpartnership.org/declara%C3%A7%C3%A3o-de-governo-aberto 
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Art. 3o  Fica instituído o Comitê Interministerial Governo Aberto - CIGA com a finalidade de: 

I - orientar a elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano de Ação Nacional  

sobre Governo Aberto; ... 

 

Art. 6o  Fica instituído, no âmbito do CIGA, Grupo Executivo que terá como objetivos: 

I - elaborar a proposta do Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e submetê-la à apreciação do CIGA, no 
prazo e condições por este definidos; 

II - planejar, executar e coordenar processos de consulta, voltados ao Plano de Ação Nacional sobre Governo 
Aberto; 

III - coordenar a implementação e a execução do Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto; ... 

 

Art. 7o  O Grupo Executivo será integrado pelos Secretários-Executivos dos seguintes órgãos: 

I - Controladoria-Geral da União, que o coordenará; 

II - Casa Civil da Presidência da República; 

III - Secretaria-Geral da Presidência da República; 

IV - Ministério da Fazenda; 

V - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e 

VI - Ministério das Relações Exteriores. 

 

 

 

Plano de Ação Nacional 
 sobre Governo Aberto 

Decreto de 15 de setembro de 2011 
 

Institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e dá outras providências. 



Compromissos 
  

O Brasil compromete-se a implantar no primeiro ano de funcionamento da Parceria para Governo Aberto 
(OGP), compreendido no período de setembro de 2011 a setembro de 2012, as medidas de transparência 
e governo aberto a seguir descritas. Os cronogramas de implementação são indicativos, podendo as 
medidas serem definitivamente implantados em tempo diverso do que o expressado neste plano de ação, 
em virtude de circumstâncias supervenientes. 

  
Fonte: Plano de Ação do Governo Brasileiro  
 
Pesquisa diagnóstico sobre valores, conhecimento e cultura de acesso à informação pública no Poder 

Executivo Federal Brasileiro: pesquisa qualitativa com autoridades públicas e quantitativa com amostra de 
servidores públicos. 

Implementação: até DEZEMBRO DE 2011 
 
Elaboração de Guia e/ou Cartilha sobre acesso a informação para servidores públicos.  
Implementação: até DEZEMBRO DE 2011 
 
Realização de pesquisa para identificação das demandas da sociedade sobre acesso a informação, visando ao 

aperfeiçoamento da política de transparência ativa. 
Implementação: até SETEMBRO DE 2012 
 
Desenvolvimento de modelo para a estruturação dos serviços de informações ao cidadão em órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal e de procedimentos para o funcionamento do sistema de acesso a 
informações públicas. 

Implementação: até SETEMBRO DE 2012 



Elaboração de Curso EaD (educação à distância) para capacitação de servidores públicos no 
tema Acesso à Informação. 

Implementação: até JUNHO DE 2012 
 
Elaboração e oferta de cursos de capacitação de servidores públicos em temas referentes a 

gestão da informação.  
Implementação: até SETEMBRO DE 2012 
Órgão Responsável: Controladoria-Geral da União em cooperação com UNESCO. 
  
Confecção de Catálogo de Dados e Informações Públicas disponibilizados na internet por 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal: 
Implementação: até ABRIL DE 2012 
Órgãos responsáveis: Controladoria-Geral da União e Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão em cooperação com UNESCO. 
 
Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos: Implementação: publicação do 

plano de ação – até MARCO DE 2012 
 
Realização da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (1ª Consocial):  
Conferência nacional: MAIO DE 2012 

 

 
 

 

























 Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Información 

http://brasilaberto.org/pt/ogp-is-a-dialogue-platform-that-can-strengthen-access-to-information/www.alianzaregional.net/site/


Governo Aberto + Acesso à Informação +  
Dados Abertos 

+ Gestão de Documentos e Arquivos 

Polít ica de informação 
governamental  
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