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Relatório Final de Monitoramento  

 

 Em cumprimento ao disposto no item 8 do Plano de Dados Abertos – PDA da 
Agência Nacional de Águas – ANA, apresento o Relatório Final sobre o cumprimento das 
metas estabelecidas no referido plano. 

 O Relatório observa o cumprimento do Plano de Ação e do seu Cronograma, 
constantes do item 9 e do subitem 9.1 do PDA.  

 As atividades e ações previstas no PDA, para os meses de agosto de 2017 a 
dezembro de 2018, foram em sua maioria cumpridas, sendo que a atividade referente à 
capacitação dos responsáveis nas ferramentas para a abertura de dados, prevista para 
janeiro/fevereiro de 2018, não foi iniciada, tendo sido devidamente justificada. Ademais, 
a avaliação e revisão do PDA encontra-se em andamento. 

 Conforme informação constante no Relatório de Execução Anual do PDA – 2018, 
conduzido pela Superintendência de Tecnologia da Informação, o plano de ações do 1º 
Plano de Dados Abertos da ANA estava orientado à identificação das bases de dados e 
definição das ferramentas a serem utilizadas.  

 Nesse sentido, foi disponibilizado o Portal de Dados Abertos no portal da ANA no 
endereço http://dadosabertos.ana.gov.br/, em que se encontram cerca de 102 conjuntos 
de dados, agrupados em 10 temas relativos ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Recursos Hídricos. 

 A próxima fase a ser executada visa disponibilizar as outras bases de dados 
registrada no inventário de dados da ANA, bem como capacitar os responsáveis nas 
ferramentas previstas.  

O atraso quanto a esta última ação decorreu da necessidade de tempo adicional 
para o aprendizado das equipes técnicas sobre a utilização das novas ferramentas, o que, 
na visão desta autoridade de monitoramento, é plenamente justificado. 

 Diante disso, não há recomendações sobre a execução do cronograma do Plano 
de Dados Abertos da ANA referente ao biênio 2017/2018. 

  Brasília, 1º de abril de 2019. 

 

  Mauricio Abijaodi 
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