
POLÍTICA NACIONAL DE DADOS ABERTOS



DADOS ABERTOS 

Dados que são indexados, de uso 
livre e gratuito, legíveis por máquina

Obrigação prevista na LAI e na 
Política de Dados Abertos (Decreto 
8.777).

Dados para fomentar a pesquisa, a 
inovação e o desenvolvimento
econômico, a melhoria de serviços e 
políticas públicas

Dados produzidos pelo 
governo são, em regra, bens 
públicos, pois são gerados 
com recursos públicos.

Esses dados são matéria 
prima para pesquisadores, 
empreendedores, 
desenvolvedores e até 
mesmo para outros órgãos 
públicos.



Todo órgão deve ter um Plano de 
Dados Abertos vigente

Dados são considerados abertos 
quando estão livremente disponíveis
e catalogados

Um Plano de Dados deve ter um 
inventário de dados e um 
cronograma de abertura

DADOS ABERTOS 
NO GOVERNO FEDERAL

Abrir dados é obrigação, e no 
Governo Federal está 
regulamentada pelo Decreto 
8.777. 

Os Planos de Dados Abertos 
são uma forma de cadenciar a 
abertura de forma a 
compatibilizar com a 
capacidade operacional dos 
órgãos.



Informar todos os dados existentes 
no órgão/entidade, abertos ou não

Base de referência para consultas 
públicas na priorização da abertura

Definir a categoria de 
compartilhamento, com base no 
Decreto 10.046

DADOS ABERTOS 
CATALOGAÇÃO DE

A catalogação de dados, além 
de elemento fundamental de 
governança para qualquer 
organização, contribui para 
melhor interoperabilidade no 
governo e melhor gestão das 
obrigações relacionadas, 
como as de transparência e as 
relativas à Lei Geral de Dados 
Pessoais.



Fomento à abertura e ao reuso de 
dados

Dados são considerados abertos 
quando estão livremente disponíveis
e catalogados

Gerido pelo Comitê Gestor da 
Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos

DADOS ABERTOS 
POLÍTICA NACIONAL DE

A Política não trata apenas da 
abertura de dados, mas 
também de capacitação, 
normatização, padronização, 
incentivo ao reuso e outros 
elementos necessários para 
atingir o objetivo principal: 
geração de valor para o 
governo e para a sociedade a 
partir dos dados públicos.



Migração do Portal de Dados Abertos 
para CGU

2 pesquisas em andamento, 2 a 
serem realizadas

Consulta pública da INDA, com nova 
portaria em outubro

DADOS ABERTOS 
ACONTECENDO EM

3 consultorias de revisão da política e 
processos; uma revisão de governo 
aberto

A CGU tem buscado reunir as 
opiniões dos órgãos, de 
organizações da sociedade 
civil, do setor privado e da 
academia no aprimoramento 
tanto da política quanto do 
Portal.
Nos últimos 12 meses já 
foram 5 processos de 
participação e novos virão, 
fiquem de olho!



Novo Portal de Dados Abertos

Catálogo unificado de dados do 
Governo Federal

1.142 novas bases já previstas para 
aberturas no PDAs

DADOS ABERTOS 
EM BREVE NOS

Novo plano da INDA (kick-off em 
novembro)

O novo Portal de Dados 
Abertos começa a ser 
desenvolvido no que vem, 
para trazer melhorias para (1) 
experiência dos usuários –
publicadores e consumidores; 
(2) aprimoramento da 
catalogação e (3) ferramentas 
de gestão para melhor 
conhecermos o consumo dos 
dados.



DIRETORIA DE TRANSPARÊNCIA

OTÁVIO NEVES

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

dtc@cgu.gov.br


