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TERMOS E ABREVIAÇÕES 

 

Sigla Descrição 

AEB Agência Espacial Brasileira 

CGP Coordenação de Gestão de Pessoas 

COF Coordenação e Orçamento e Finanças 

CTIC Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação 

DCONT Divisão de Contratos Administrativos 

DGSE Diretoria de Governança do Setor Espacial 

DGEP Diretoria de Gestão de Portfólio 

DIEN Diretoria de Inteligência e Novos Negócios 

DPOA Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração 

INDA Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 

INDE Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 

LAI Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

OGP Open Government Partnership 

PDA Plano de Dados Abertos 

URL Uniform Resource Locator 

VCGE Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico 

Tabela 1: Termos e Abreviações 
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1. INTRODUÇÃO 

A Política de Dados Abertos consiste na publicação e disseminação dos dados e das 

informações públicas na Internet, organizados de tal maneira que permita sua reutilização em 

aplicativos digitais desenvolvidos pela sociedade. Essa divulgação proporciona ao indivíduo 

um melhor entendimento do governo, da missão e finalidade da Agência Espacial Brasileira 

(AEB), além de promover o acesso aos serviços públicos, o controle das contas públicas e a 

participação no planejamento e desenvolvimento das políticas públicas e da política espacial. 

A divulgação de informações pela AEB é um dever, decorrente do princípio da 

publicidade (art. 37 da Constituição Federal de 1988), bem como do direito do indivíduo em 

receber informações públicas previsto no inciso XXXIII do art. 5º e no § 2º do art. 216 da 

Constituição. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de 

Acesso à Informação (LAI), e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 que a regulamentou, 

o Poder Público passou a ter a obrigação de não apenas publicar as informações na Internet, 

mas também disponibilizá-las em formatos abertos e processáveis por máquina, ou seja, 

seguindo o preceito dos dados abertos. 

Para atender a essa determinação legal e visando ao estabelecimento de uma infraestrutura 

de suporte às ações da administração pública, foi criada a Instrução Normativa SLTI nº 4, de 

12 de abril de 2012 pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que instituiu a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA). Essa política, por sua vez, visa a garantir e 

facilitar o acesso pelos indivíduos, pela sociedade e pelas diversas instâncias do setor público, 

aos dados e informações produzidas e custodiadas pelo Poder Executivo Federal, bem como 

estabelecer conceitos referentes a dado, informação, dado público, formato aberto, licença 

aberta, dados abertos e metadados. 

A elaboração do Plano de Ação da INDA, em novembro de 2012, instituiu a necessidade 

de os órgãos criarem seus respectivos Planos de Abertura de Dados, servindo de norte a visão, 

estratégia e política de abertura de dados na Administração Pública Federal. Tal documento traz 

orientações quanto aos elementos mínimos dos Planos, além de definir uma série de diretrizes 

para a abertura de dados, observando-se a relevância para o indivíduo. 

Em 2011, no âmbito da Parceria para Governo Aberto, Open Government 

Partnership (OGP), o Brasil e outros países instituíram o Comitê Interministerial Governo 

Aberto (CIGA), criado pelo Decreto s/nº, de 15 de setembro de 2011, além de integrar o seu 

Grupo Executivo. 
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CIGA é o colegiado responsável por orientar a elaboração e implementação dos Planos 

de Ação do Brasil, contribuindo para o compromisso do país de inovar para fortalecer a 

transparência dos atos governamentais. 

O Plano de Dados Abertos (PDA) é o documento orientador para as ações de 

implementação e promoção de abertura de dados na Agência Espacial Brasileira (AEB), 

obedecendo aos padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a 

reutilização das informações. É ele quem organiza o planejamento referente à implantação e 

racionalização dos processos de publicação de dados abertos. 

A partir das diretrizes estratégicas, este Plano de Dados Abertos prevê no seu Plano de 

Ação, as ações necessárias para o alcance da sustentabilidade dos resultados pretendidos, 

estabelecendo a matriz de responsabilidade, a periodicidade e os responsáveis pela atualização 

constante das bases de dados; além de prever os canais de comunicação e as formas de interação 

com a sociedade, bem como a matriz de governança e obediência às metodologias e padrões 

para a correta catalogação e publicação dos dados a serem disponibilizados. 

O Plano possui periodicidade bienal, com eventuais alterações, dentro dessa mesma 

periodicidade, identificadas após sua publicação, as quais, podem ser motivadas pela revisão 

do status das metas ou novas inserções de abertura de dados. Esse será divulgado à sociedade 

por meio de sua publicação no Portal Brasileiro de Dados Abertos e no sítio eletrônico de dados 

abertos da AEB em <https://dadosabertos.aeb.gov.br> . 

Esse Plano foi elaborado no 1º semestre de 2021, de forma colaborativa, envolvendo todas 

as unidades do AEB, através de Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria AEB nº 142, de 17 

de abril de 2020 e considerou os princípios da publicidade e da transparência da administração 

pública. Para se estabelecer priorização dos conjuntos de dados que serão disponibilizados 

foram considerados o grau de relevância das informações para o cidadão, os compromissos 

assumidos pela Agência Espacial Brasileira no PDA anterior, além das competências e os 

conjuntos de dados efetivamente mantidos pela AEB. 

O cidadão poderá usar a plataforma e-Ouv para relatar problemas técnicos ou inconsistên-

cias, devendo a manifestação ser encaminhada à área responsável para resposta e solução, 

conforme o caso. Os usuários também podem fazer sugestões que serão referência para o 

aperfeiçoamento e as revisões da AEB. 

 

 

 

http://dados.gov.br/
https://dadosabertos.aeb.gov.br/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
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2. OBJETIVOS 

A Agência Espacial Brasileira (AEB) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) criada a partir da Lei nº 8.854, de 10 de fevereiro de 

1994. A AEB é dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, sendo 

responsável por formular e coordenar a política espacial brasileira. 

A AEB tem dado continuidade aos esforços empreendidos pelo governo brasileiro, desde 

1961, para promover a autonomia do setor espacial. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Promover o planejamento e a coordenação das ações de disponibilização e 

sustentabilidade de dados abertos, zelando pelos princípios da publicidade, transparência e 

eficiência, visando a disseminação de dados e informações para a sociedade em formatos 

reutilizáveis, de maneira a incentivar a participação social e promover a melhoria da qualidade 

dos dados disponibilizados. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No âmbito da Agência Espacial Brasileira, os objetivos específicos ligados à Política de 

Dados Abertos são: 

 Inventariar todas as bases de dados sob a guarda da AEB; 

 Selecionar e priorizar os dados a serem disponibilizados em formatos abertos, de 

modo a promover a abertura de dados da AEB; 

 Propiciar o conhecimento público sobre as bases de dados mantidas pela AEB; 

 Definir os mecanismos e procedimentos para disponibilização dos dados públicos 

(aqueles sem previsão legal de sigilo); 

 Estimular o cruzamento de dados e a produção de conhecimento em proveito da 

sociedade e do poder público; 

 Estimular o desenvolvimento de aplicações (produtos, serviços, softwares, etc.) 

pela sociedade civil para reutilização dos dados públicos disponibilizados; 

 Melhorar a gestão da informação e de dados; 

 Estimular a interoperabilidade de dados e sistemas governamentais pela publicação 

de informações em formato processável por máquina, conforme padrões 

estabelecidos; 

 Promover a sustentabilidade dos dados publicados; 
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 Incrementar os processos de transparência e de acesso a informações públicas. 

 

3. ESTRATÉGIA PARA A ABERTURA 

As ações de abertura de dados que serão implementadas pela AEB seguem os princípios 

e as três leis dos dados abertos, bem como premissas e boas práticas comuns dentre os órgãos 

do governo federal, e estão alinhadas à governança dos projetos de TIC da instituição. 

A AEB em virtude do seu papel dentro do Estado Brasileiro, é a instituição responsável 

por formular, coordenar e executar a Política Espacial Brasileira. Desde a sua criação, em 

fevereiro de 1994, a Agência trabalha para empreender os esforços do governo brasileiro na 

promoção da autonomia do setor espacial. Nesse sentido deve implementar as estratégias de 

abertura dos dados dos sistemas que compõe informações internas que não possuem 

classificação de sigilo e do Setor Espacial, atendendo às necessidades de publicação desses 

dados para toda a sociedade. 

 

3.1. PREMISSAS 

 Publicar os dados considerados relevantes para a sociedade, no formato disponível, 

informando as eventuais limitações de qualidade dos dados; 

 Avaliar a qualidade dos dados publicados e identificar melhorias a serem realizadas; 

 Sempre que possível publicar dados e seus metadados conforme estabelecido no 

Plano de Ação da INDA, seguindo os padrões definidos pela E-PING, pela 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA, pela Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais – INDE e Governo Eletrônico; 

 Integrar os conjuntos de dados abertos da Autarquia ao Portal Brasileiro de Dados 

Abertos, ponto central de acesso aos dados do Governo Federal; 

 Catalogar os dados geoespacializados na INDE; 

 Manter os dados publicados atualizados e sincronizados com a origem, com a 

menor periodicidade e maior granularidade possíveis; 

 A atualização dos dados deve ocorrer preferencialmente, por meio de sincronização 

automática, estabelecendo-se um processo contínuo, especialmente no caso de 

sistemas estruturantes, com ganhos de eficiência em comparação às extrações 

pontuais; 
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 Utilizar, como forma de disseminação, os ambientes do Portal Brasileiro de Dados 

Abertos do Governo Federal, o Portal de Dados Abertos da AEB e o Portal do 

Observatório do Setor Espacial. 

 

3.2. FORMATOS E INTERFACES 

Para ser considerado aberto de fato, um dado deve estar publicado utilizando um formato 

aberto, como o CSV e JSON, e não em formato proprietário. A escolha pelos formatos e as 

interfaces tecnológicas de acesso aos dados abertos depende de cada caso específico. Serão 

levadas em consideração as tecnologias utilizadas no sistema em questão, assim como a 

capacidade de desenvolvimento da unidade de Tecnologia da Informação, buscando sempre 

maximizar a reutilização e a precisão semântica das informações. A AEB adotará, sempre que 

possível, a publicação em diversos formatos e por meio de Interfaces Programáveis de 

Aplicações - APIS. 

 

3.3. PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Vislumbrando os desafios de caráter tecnológico para implementação deste plano, a AEB 

busca aprimorar as ferramentas e metodologias de desenvolvimento de softwares orientando à 

criação de soluções com foco no cidadão e na transparência. Para isso a Coordenação de 

Tecnologia da Informação e Comunicação da AEB tem aprimorado seu Processo de Software 

- PSW para abarcar as técnicas de dados abertos com as necessidades de negócio de cada 

plataforma tecnológica. 

Novos sistemas que serão construídos incluirão nativamente os requisitos de abertura, 

produzindo plataformas tecnológicas convergentes e enxutas, nas quais as interfaces de acesso 

aos dados (APIS) não são de uso exclusivo dos usuários de dados abertos, mas de todos os 

aplicativos e interfaces que se utilizam daquele conjunto de dados. 

Atualmente, a AEB vem investindo cada vez mais no uso de tecnologias de análise e 

visualização de dados com ferramentas de Business Intelligence – BI. Tais iniciativas ampliam 

a capacidade de gestores em tomar decisões baseadas em fatos reais, criando uma cultura 

corporativa de dados, refletindo positivamente nas iniciativas de abertura de dados e 

transparência pública. Dentre essas, destacamos o Observatório do Setor Espacial Brasileiro 

<https://observatorio.aeb.gov.br/> e o CKAN de dados abertos da AEB 

<https://dadosabertos.aeb.gov.br/>. 

 

https://observatorio.aeb.gov.br/
https://dadosabertos.aeb.gov.br/
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4. GOVERNANÇA DO PDA 

O PDA está submetido às diretrizes da INDA e da Parceria para Governo Aberto (OGP). 

A evolução dos compromissos específicos do MP nos Planos de Ação da INDA e OGP é 

acompanhada pelos respectivos Comitês Gestores CGINDA e CIGA. 

De acordo com § 4º do art. 5º do Decreto n° 8777/2016, a autoridade designada nos termos 

do art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011, será responsável por assegurar a 

publicação e a atualização do Plano de Dados Abertos, e exercerá as seguintes atribuições: 

I – orientar as unidades sobre o cumprimento das normas referentes a dados abertos; 

II – assegurar o cumprimento das normas relativas à publicação de dados abertos, de 

forma eficiente e adequada; 

III – monitorar a implementação dos Planos de Dados Abertos; e 

IV – apresentar relatórios periódicos sobre o cumprimento dos Planos de Dados 

Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e 

ao aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos. 

As unidades de negócio da AEB, por intermédio dos seus pontos focais, são os curadores 

dos dados mantidos nos sistemas informacionais de sua responsabilidade, e devem, inclusive, 

primar pela excelência na qualidade dos respectivos metadados. 

A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável pelo 

fornecimento da infraestrutura e demais recursos tecnológicos para garantir a continuidade da 

disponibilização dos dados e o desenvolvimento de novas soluções de abertura e melhoria dos 

dados. 

A Figura 1 a seguir, representa a estrutura de Governança do PDA na AEB: 

 

 

        Figura 1: Governança do PDA 
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4.1. SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE DE DADOS ABERTOS 

A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação tem papel fundamental na 

viabilização das ações previstas no presente Plano por meio do uso dos recursos tecnológicos. 

A garantia de acesso aos dados abertos subentende a sustentação da infraestrutura tecnológica 

disponível, atualizada e confiável. Para atender a estratégia de abertura definida para este plano 

a CTIC utilizará no processo de publicação de dados a automatização de atualização e 

implementação de APIS integradas. 

A modelagem de dados e a criação de metadados será realizado pela CTIC em conjunto 

com as áreas de negócio da AEB. O processo de catalogação dos dados no Portal será feito, 

inicialmente e temporariamente pela CTIC, com anuência e aprovação pelo dono do dado. 

Posteriormente, quando os Sistemas de Informação na AEB possuírem as APIs necessárias para 

automação desse processo, as atividades de catalogação dos dados no Portal serão 

realizadas por cada unidade de negócio responsável pelos dados, observando-se as orientações 

da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) e as diretrizes do PDA. 

A CTIC e os pontos focais de cada área de negócio utilizarão o Manual de Catalogação para 

realizar o cadastro, manutenção e revisão dos conjuntos de dados. 

 

5. MONITORAMENTO E CONTROLE 

O PDA será monitorado e acompanhado pela autoridade de monitoramento designada 

pelo art. 40 da Lei de acesso à informação, conforme Decreto n° 8.777/2016, sendo na Agência 

Espacial Brasileira a atribuição delegada ao Diretor de Planejamento, Orçamento e 

Administração através da Portaria nº 16/AEB, de 07 de março de 2012, assessorado pelo 

Subcomitê Gestor da Transparência a ser instituído pelo Comitê de Governança Digital da AEB, 

tendo como membros: 

 Autoridade de monitoramento; 

 Ouvidor (a); 

 Chefe da Assessoria de Relações Institucionais; 

 Titular da Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação da AEB; 

 Representantes de cada unidade de negócio (diretorias); 

 

O Subcomitê terá dentre as suas atribuições: 

 Acompanhar o cumprimento das metas, prazos e produtos previstos no plano de ação 

do PDA; 
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 Avaliar se as ações adotadas estão aderentes à Política de Dados Abertos; 

 Monitorar a aplicação de critérios de qualidade e acurácia de dados; 

 Propor alteração ou inciativas voltadas para melhoria dos dados publicados e uma 

melhor adequação à política pública; 

 Monitorar o atendimento às regras da INDA e INDE; e 

 Elaborar um Relatório Anual reportando o cumprimento dos Planos de Dados 

Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao 

aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos; 

Nas reuniões de acompanhamento do PDA, a Coordenação de Tecnologia da Informação 

e Comunicação informará as estatísticas de publicação e atualização de bases de dados no Portal 

Brasileiro de Dados Abertos. 

 

5.1. MELHORIA E QUALIDADE DOS DADOS 

No presente plano, o Grupo de Trabalho adotou como premissa a disponibilização de 

dados relevantes para a sociedade de forma evolutiva, primando pela publicidade tempestiva 

das informações e o aprimoramento das interfaces de dados já disponibilizadas, buscando 

entregar cada vez mais valor aos usuários. Isso inclui publicação em mais de um formato, tais 

como CSV e JSON, disponibilizando os conjuntos de dados de forma mais acessível à 

sociedade. 

 

5.2. COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A institucionalização do PDA, sua governança e revisões serão comunicadas a toda a 

Agência Espacial Brasileira e à sociedade. Dessa forma, são envolvidos os setores responsáveis 

pela publicação dos dados catalogados de modo a disseminar a cultura da transparência e 

internalizar a publicação de dados na rotina do órgão. Sempre que ocorrer a atualização ou a 

inserção de dados, ações específicas de comunicação serão realizadas, coordenadas pela 

Assessoria de Relações Institucionais da AEB, de forma a haver ampla divulgação interna e 

externa à AEB. 

Este PDA é oficialmente publicado no sítio da AEB no formato PDF. Dessa forma, o 

documento é facilmente compartilhável e pode ser lido tanto em telas grandes ou pequenas. 

Os materiais de divulgação levam em conta os interesses de diferentes segmentos de 

público: servidores do órgão, gestores públicos, produtores e usuários dos dados, academia, 

imprensa, sociedade organizada e demais cidadãos. 
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O cidadão poderá usar a Ouvidoria da AEB para informar a instituição sobre problemas 

técnicos ou inconsistências encontradas nos dados publicados, o que será encaminhado à área 

responsável para tratamento e resposta. Os usuários também podem fazer sugestões para o 

aperfeiçoamento do PDA. 

Para fomentar a participação social e, em observância aos princípios da transparência e 

da publicidade, serão utilizadas as seguintes ferramentas: 

 Consultas Públicas; 

 Catalogação das informações em URL fixa no âmbito da AEB 

<https://dadosabertos.aeb.gov.br>, além da publicação no Portal da Inde 

<https://inde.gov.br/> e <https://dados.gov.br/>, conforme natureza do dado; 

 Publicação de relatório anual, contendo estatísticas de consulta aos dados, uso das 

APIs e acesso aos dados na fonte; 

 Publicação de notícias e releases no site da AEB e divulgação em outros canais, como 

perfil institucional de redes sociais; e 

 Outros espaços de divulgação. 

 

6. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE ABERTURA DOS DADOS 

A garantia dos princípios da publicidade e da transparência da Administração Pública é o 

pilar deste Plano de Dados Abertos. Parte-se do pressuposto de que a divulgação dos dados é a 

regra a ser seguida, tratando-se o sigilo como exceção. Para a definição da priorização das 

informações a serem disponibilizadas à sociedade, faz-se necessário estabelecer diretrizes para 

a abertura de bases de dados considerando-se os princípios da legalidade, economicidade e 

eficiência. 

Para tanto foram realizadas reuniões com a participação de representantes de todas as 

Diretorias da AEB e elaborado um Plano de Trabalho de Diagnóstico e Avaliação dos PDAs 

anteriores, o que resultou no Relatório de Execução do PDA 2016-2018 e do PDA 2019-2020. 

Além disso, foi realizado o cronograma de publicação das bases pactuadas dos PDAs 

anteriores e não publicadas até aquele momento (ano de 2020), sanando esta pendência com a 

publicação das bases no 2º semestre/2020. Foi contemplado um plano de ação, estabelecendo 

diretrizes para identificação das bases de dados, estabelecimento de critérios de priorização, 

disponibilização de consulta pública na Plataforma Participa + Brasil e definição dos conjuntos 

de dados a serem abertos (cronograma e periodicidade).

https://dadosabertos.aeb.gov.br/
https://inde.gov.br/
https://dados.gov.br/
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6.1. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE ABERTURA DOS DADOS 

O inventário de bases de dados consiste em uma relação de todas as bases de dados da AEB, independente do formato em que se encontram. Este 

inventário contempla as bases que foram abertas, bases a serem abertas e as bases sigilosas, identificadas em dezembro de 2020. 

Id Nome da Base de 

Dados 

Descrição da Base de Dados Unidade responsável  

pela Base 

Base passível 

de Abertura? 

Base 

Aberta? 

Periodicidade Conteúdo 

Sigiloso 

 

 

1 

 

 

Objetos Espaciais 

Brasileiros 

Tabela derivada de dados públicos de fontes internacionais 

contendo alguns elementos orbitais e status resumido de 

objetos espaciais lançados pelo Brasil. Portaria Nº 96, de 30 

de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União 

(D.O.U.) em 2 de dezembro de 2011, a Agência Espacial 

Brasileira (AEB) é a encarregada da “implantação e 

funcionamento do Registro Nacional dos objetos espaciais”. 

 

 

Diretoria de Gestão de 

Portfólio - DGEP 

 

 

 

SIM 

 

 

 

SIM 

 

 

 

ANUAL 

 

 

 

NÃO 

2 Contratos 

Administrativos 

Conjunto de dados relativos aos contratos administrativos 

celebrados pela Agência Espacial Brasileira - AEB. 

Divisão de Contratos - 

DCONT 

 

SIM 

 

SIM 

 

ANUAL 

 

NÃO 

3 Sistema de 

Recursos Humanos 

Informações de cadastro de Recursos Humanos da Agência 

Espacial Brasileira 

Coordenação de Gestão de 

Pessoas - CGP 

 

SIM 

 

SIM 

 

SEMESTRAL 

 

NÃO 

4 Execução 

Orçamentária 

Tabelas derivadas do Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento - SIOP, contendo dados de orçamento, dotação 

orçamentária, empenhos, pagamentos da AEB 

Coordenação de 

Orçamento e Finanças - 

COF 

 

SIM 

 

SIM 

 

SEMESTRAL 

 

NÃO 

 

5 

 

Citsmart (ITSM) 

Base de dados da ferramenta de Gestão de Serviços de TIC, 

contém informações sobre atendimentos de suporte e help 

desk 

Coordenação de 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação - CTIC 

 

SIM/PARCIAL 

 

NÃO 

 

SEMESTRAL 

 

SIM 

 

6 

 

Zabbix 

Base de dados que armazena informações sobre indicadores 

de infraestrutura de TIC (servidores, switches, access point, 

equipamentos diversos). 

Coordenação de 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação - CTIC 

   NÃO NÃO N/A   SIM 

7 Sistema Eletrônico 

de Informações 

Base de dados contendo processos e documentos 

administrativos eletrônicos da AEB 

Seção de Protocolo -

PROT 

   NÃO NÃO N/A   NÃO 

8 Ponto Eletrônico Base de dados de frequência dos colaboradores (solução em 

nuvem) 

Coordenação de Gestão de 

Pessoas - CGP 

   SIM NÃO 

 

MENSAL NÃO 

9 Lista de Ramais Base de dados contendo os ramais internos, setores e 

colaboradores da AEB 

Coordenação de 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação - CTIC 

 

SIM 

 

NÃO 

 

MENSAL 

 

NÃO 

 

10 Portal de Intranet Base de dados com notícias, informações e avisos para o 

público interno da AEB 

Coordenação de 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação - CTIC 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

N/A 

 

NÃO 

11 Observatório 

Espacial Brasileiro 

Base de dados contendo dados e indicadores do setor 

espacial, com o objetivo de subsidiar ações dos órgãos 

Diretoria de Governança 

do Setor Espacial - DGSE 

 

SIM/PARCIAL 

 

NÃO 

 

SEMESTRAL 

 

SIM 
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públicos responsáveis por conduzir a política espacial do 

País, bem como dar transparência à sociedade sobre os seus 

principais resultados e conquistas 

 

 

12 Painéis AEB Conjunto de dados de várias áreas de negócio da AEB, 

contendo indicadores para acompanhamento e gestão 

Todas as unidades de 

negócio da AEB 

SIM NÃO SEMESTRAL NÃO 

 

 

13 

Planejamento e 

Gerenciamento de 

Contratações 

Tabela derivada do Sistema de Planejamento e 

Gerenciamento de Contratações - PGC, contendo 

informações de planejamento anual de contrações da AEB, 

sejam aquisições bens e serviços, assim como material de 

consumo e soluções de Tecnologia da Informação 

Coordenação de 

Administração e 

Coordenação de 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação 

 

 

SIM 

 

 

NÃO 

 

 

ANUAL 

 

 

NÃO 

14 Portal da AEB Base de dados com notícias, informações e avisos para o 

público externo da AEB 

Assessoria de Relações 

Institucionais - ARI 

NÃO NÃO N/A NÃO 
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Catálogo de 

Indústrias Espaciais 

Brasileiras 

Base de dados contendo cadastro de indústrias espaciais 

brasileiras atualizada com o objetivo de facilitar a inserção 

das empresas nacionais no cenário internacional, bem como 

a divulgação dos principais produtos e serviços produzidos 

pelo País. 

 

Diretoria de Inteligência e 

Novos Negócios - DIEN 

 

 

SIM 

 

 

NÃO 

 

 

ANUAL 

 

 

NÃO 
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Ciclo de Avaliação 

de Desempenho 

Institucional 

Dados relativos aos resultados das metas estabelecidas para 

avaliação de desempenho institucional 

Diretoria de Governança 

do Setor Espacial - DGSE 

 

SIM 

 

 

NÃO 

 

ANUAL 

 

NÃO 

 

17 

Despesas 

relacionadas com 

passagens e diárias 

Tabela derivada do Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens - SCDP, contendo informações e administração 

das solicitações e pagamentos de diárias e passagens dos 

colaboradores da AEB 

Coordenação de Gestão de 

Pessoas - CGP 

 

SIM 

 

NÃO 

 

ANUAL 

 

NÃO 

 

18 

Cadastro de 

Visitantes 

Base de Dados contendo o cadastro de pessoas externas que 

adentram no prédio da AEB, seja visitante ou colaborador 

externo que preta serviço à instituição. 

Divisão de Serviços 

Gerais - DSG 

 

SIM 

 

NÃO 

 

ANUAL 

 

NÃO 

 

19 

Cadastro 

patrimonial e 

almoxarifado 

Tabela derivada do Sistema integrado de Administração de 

Serviços - SIADS, contendo informações e administração 

efetiva de estoques de materiais e bens patrimoniais. 

Divisão de Almoxarifado 

e Patrimônio - DIAP 

 

SIM 

 

NÃO 

 

ANUAL 

 

 

NÃO 

 

20 

Hotsites de eventos Bases de dados relativos aos hotsites de eventos realizados 

pela Agência Espacial Brasileira 

Diretoria de Inteligência 

Estratégica e Novos 

Negócios - DIEN 

 

NÃO 

 

NÃO 

 

N/A 

 

NÃO 
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Estudos estratégicos 

de conteúdo 

ostensivo 

Estudos de caráter ostensivo com a finalidade de produzir 

conhecimento especializado, referenciado e qualificado pela 

AEB, com os objetivos de subsidiar e orientar a tomada de 

decisão por parte de gestores públicos e de servir de 

instrumento de interação com a sociedade. 

Diretoria de Inteligência 

Estratégica e Novos 

Negócios - DIEN 

 

 

SIM 

 

 

NÃO 

 

 

ANUAL 

 

 

NÃO 

 Tabela 2: Inventário de Base de Dados da AEB - 2º semestre de 2020 
 Fonte: Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação 
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Após identificar e catalogar as bases de dados, deverá ser realizado o trabalho 

de seleção, verificando a possibilidade de abertura.  

 

6.2. IDENTIFICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE DADOS 

Apresentamos o detalhamento do processo de identificação de conjunto de dados 

nos itens abaixo: 

 Grupo de Trabalho instituído pela Portaria AEB nº 142, de 17 de abril de 2020 

com representantes de todas as Diretoria da AEB: Os membros se reuniram 

com objetivo de nivelar o conhecimento quanto a política de dados abertos, 

avaliar as pendências relacionadas aos PDAs anteriores, identificaram 

melhorias a serem realizadas e novos conjuntos de dados a serem 

disponibilizados; 

 Identificação de demandas de acesso à informação na plataforma e-SIC nos 

anos de 2018, 2019, até maio de 2020; 

 Identificação de demandas de acesso à informação na plataforma e-OUV nos 

anos de 2018, 2019, até maio de 2020; 

Após a realização do inventário de dados pelo Grupo de Trabalho do PDA, foi 

encaminhado o Ofício Circular nº 178/2020/AEB, de 01 de outubro de 2020 para todas 

as Diretorias da AEB, solicitando a manifestação quanto à (im)possibilidade e 

(in)conveniência de divulgação das bases de dados então sugeridas a partir do inventário 

de dados realizado, ou, ainda, que indicassem outras não listadas para apreciação. 

Todas as Diretorias retornaram oficialmente informando as bases de dados 

passíveis de serem abertas para serem priorizadas pela sociedade através de Consulta 

Pública realizada na Plataforma Participa + Brasil, na URL 

<https://www.gov.br/participamaisbrasil/inventario-de-base-de-dados-abertos> durante 

o período de 06/01/2021 a 12/02/2021. 

 

6.3. RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PDA DA AEB 

Foram identificadas 13 (treze) bases de dados na AEB passíveis de serem abertas 

para o ciclo do PDA de JUNHO/2021 a JUNHO/2023, tendo como critério de 

priorização, a seleção pelo cidadão de no máximo 5 bases de dados mais relevantes, 

na opinião dele, para que a Agência Espacial Brasileira - AEB, pudesse realizar a 

abertura de dados em formato aberto. 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/inventario-de-base-de-dados-abertos
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Serão demonstrados alguns dados quantitativos da consulta pública para 

priorização dos dados: 

Base de Dados a serem Abertas da Agência Espacial Brasileira – AEB 
Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI 

Status: Encerrada 

Abertura da Consulta Pública: 06/01/2021 

Encerramento: 12/02/2021 

Link: https://www.gov.br/participamaisbrasil/inventario-de-base-de-dados-abertos 
 

 
           Figura 2: Votação de participantes por tipo 

           Fonte: Plataforma Participa + Brasil, Disponível em https://www.gov.br/participamaisbrasil/estatisticas11 

 
 

                     Votação por Estado 

Estado Quantidade de participantes 

São Paulo 17 

Distrito Federal 5 

Rio Grande do Sul 4 

Rio de Janeiro 4 

Minas Gerais 3 

Santa Catarina 3 

Mato Grosso 2 

Bahia 2 

Sergipe 2 

Ceará 2 

Goiás 1 

Alagoas 1 

Pernambuco 1 

Paraíba 1 

Piauí 1 

Amapá 1 

Amazonas 1 

TOTAL: 51 
           Tabela 3: Votação de participantes por UF 

           Fonte: Plataforma Participa + Brasil, com adaptações, disponível em https://www.gov.br/participamaisbrasil/estatisticas11 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/inventario-de-base-de-dados-abertos
https://www.gov.br/participamaisbrasil/estatisticas11
https://www.gov.br/participamaisbrasil/estatisticas11
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Logo abaixo, estão relacionadas as bases de dados inventariadas no final de 2020 

e passíveis de serem abertas no próximo ciclo do Plano de Dados Abertos – PDA. São 

apresentados as opções indicadas e o máximo de 5 bases de dados mais relevantes, na 

opinião do participante, para que a Agência Espacial Brasileira - AEB, possa realizar a 

abertura de dados em formato aberto (Em negrito). 

Bases propostas pelas unidades da AEB  

para serem abertas para o ciclo Junho/2021 a Junho/2023 

Ranking das bases mais 

votadas pelo cidadão 

Planejamento e execução orçamentária e financeira 33 

Catálogo de Indústrias Espaciais Brasileiras  32 

Ciclo de avaliação de desempenho institucional - AEB  22 

Estudos Estratégicos de conteúdo ostensivo 20 

Autorização de Lançamento emitidas 19 

Contratos Administrativos  19 

Documentos de discussão com a sociedade, considerando a proposta 

apresentada à Diretoria, designada como "AEB Reports" 19 

Normas Técnicas para as atividades espaciais 19 

Despesas relacionadas a viagens, passagens e diárias 16 

Dados sobre Gestão de Pessoas na AEB  15 

Termos de Execução Descentralizados - TEDS (objetos propostos e 

orçamento disponibilizado/executado)  15 

Instrumentos de cooperação firmados no âmbito da Diretoria de Gestão 

de Portfolio - DGEP  7 

Licenças de Operador emitidas 7 
Tabela 4: Resultado da votação para selecionar bases de dados da AEB para serem abertas 

Fonte: Plataforma Participa + Brasil, com adaptações, disponível em https://www.gov.br/participamaisbrasil/estatisticas11 

 

Visto que 4 (quatro) bases de dados tiveram a mesma pontuação - 19 pontos, foi 

realizada a remoção das bases "Autorizações de Lançamento emitidas", "AEB Reports" 

e "Normas Técnicas para as atividades espaciais". A justificativa desta escolha é porque a 

AEB ainda não emitiu autorizações de lançamento até a presente data e o produto dos 

documentos denominado "AEB Reports" e "Normas Técnicas para atividades espaciais" 

são relatórios de publicação em PDF que estão em fase de elaboração e serão 

disponibilizados no site da Agência.

https://www.gov.br/participamaisbrasil/estatisticas11
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6.4.  CRONOGRAMA DE ABERTURA DE BASES 

Base de Dados Descrição Periodicidade Responsável Contato Início da 

Publicação 

Formato 

Catálogo de 

Indústrias 

Espaciais 

Brasileiras 

Documento relativo ao cadastro de indústrias espaciais 

brasileiras atualizada com o objetivo de facilitar a inserção das 

empresas nacionais no cenário internacional, bem como a 

divulgação dos principais produtos e serviços produzidos pelo 

País. 

 

 

Anual 

 

 

DIEN 

 

 

(61) 2033-4027 

(61) 2033-4194 

 

 

Dezembro/2021 

 

 

CSV e JSON 

Ciclo de 

Avaliação de 

Desempenho 

Institucional da 

AEB 

 

 

Dados relativos aos resultados das metas estabelecidas para 

avaliação de desempenho institucional 

 

 

Anual 

 

 

DGSE 

 

 

(61) 2033-4192 

 

 

Dezembro/2021 

 

 

CSV e JSON 

Contratos 

Administrativos 

Conjunto de dados relativos aos contratos administrativos 

celebrados pela Agência Espacial Brasileira - AEB. 

Anual DCONT (61) 2033-4045 Dezembro/2021 CSV e JSON 

Estudos 

estratégicos de 

conteúdo 

ostensivo 

Estudos de caráter ostensivo com a finalidade de produzir 

conhecimento especializado, referenciado e qualificado pela 

AEB, com os objetivos de subsidiar e orientar a tomada de 

decisão por parte de gestores públicos e de servir de instrumento 

de interação com a sociedade. 

 

 

Anual 

 

 

DIEN 

 

 

(61) 2033-4027 

(61) 2033-4194 

 

 

 

Dezembro/2022 

 

 

CSV e JSON 

Execução 

Orçamentária da 

AEB 

Tabelas derivadas do Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento - SIOP, contendo dados de orçamento, dotação 

orçamentária, empenhos, pagamentos da AEB 

 

Semestral 

 

COF 

 

(61) 2033-4184 

 

Dezembro/2021 

 

CSV e JSON 

Objetos 

Espaciais 

Brasileiros 

Trata-se de uma tabela derivada de dados públicos de fontes 

internacionais contendo alguns elementos orbitais e status 

resumido de objetos espaciais lançados pelo Brasil. 

 

Anual 

 

DGEP 

 

(61) 2033-4193 

 

Dezembro/2021 

 

CSV e JSON 

Sistema de 

Recursos 

Humanos 

Controle operacional/gerencial de servidores, bolsistas, 

estagiários e terceirizados que compõe a força de trabalho da 

AEB. 

 

Semestral 

 

CGP 

 

(61) 2033-4012 

 

Dezembro/2021 

 

CSV e JSON 

Tabela 5: Cronograma de Abertura das bases de dados 
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Como pode ser observado na Tabela 5, a AEB manteve as bases definidas nos 

PDAs anteriores (Objetos Espaciais Brasileiros, Sistema de Recursos Humanos, 

Execução Orçamentária da AEB e Contratos Administrativos) adicionou mais 3 

conjuntos de dados a serem abertos no PDA referente ao ciclo JUNHO/2021 a 

JUNHO/2023, totalizando 7 conjuntos de dados. 

 

      Brasília – DF, JUNHO de 2021 
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Anexo II: Glossário 

Dado: sequência de símbolos ou valores, representados em algum meio, produzidos como 

resultado de um processo natural ou artificial. 

Dados Abertos: dados públicos representados em meio digital, estruturados em formato 

aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e 

disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou 

cruzamento. 

Dado Público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não tenha o seu 

acesso restrito por legislação específica. 

Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja 

documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de 

patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização. 

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão e seja de livre conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

A informação é gerada a partir de algum tratamento ou processamento dos dados por parte 

do seu usuário, envolvendo, além de procedimentos formais (tradução, formatação, fusão, 

exibição, etc.), os processos cognitivos de cada indivíduo. 

Licença aberta: acordo de fornecimento de dados que conceda amplo acesso para que 

qualquer pessoa os utilize, os reutilize e os redistribua, estando sujeito a, no máximo, a 

exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. 

Linked Data: conjunto de boas práticas para publicação de dados estruturados de maneira 

a facilitar seu compartilhamento e integração. 

Metadado: informação que descreve caraterísticas de determinado dado, explicando-o 

em contexto de uso (conforme Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008). 

Unidade responsável: área do organograma da Agência Espacial Brasileira que opera 

sistema de informação ou detém a autoria de planilha com dados a serem publicados. 
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