
Catálogo

de Base de Dados  

Censo



Iniciativa

O Catálogo de Bases de Dados é uma iniciativa da

Secretaria de Governo Digital e faz parte de um

conjunto de iniciativas voltadas para a governança

de dados.



Censo

Um Censo está sendo feito para 

coletar informações para o 

Catálogo. 

Um grupo de órgãos será visitado 

por recenseadores para fazer um 

levantamento inicial do Catálogo. 

O objetivo é construir uma 

primeira versão do Catálogo, 

que será publicada em 2021. 



Funcionamento

Facilitadores indicados 
SGD ÓRGÃO

S

Lista de contatos dos 

gestores e nome das bases 

Recenseadores 

Levantarão as 

informações necessárias 

ao Censo.

Acessar seus 

dados e 

atualizá-los 

quando 

necessário.



Lista de órgãos 

Os órgãos que não foram incluídos no Censo serão contados em 2021 para 

preencherem o Catálogo com informações sobre suas bases.

Para saber se seu órgão está, ou 

não, na lista do Censo, visite a 

página do Catálogo . 

Caso não tenha sido incluído, você 

pode solicitar acesso direto ao 

Catálogo e preencher os dados de 

suas bases diretamente.



Perguntas Frequentes

Todos os órgãos 
serão recenseados 

em 2020?

Não, os recursos e o tempo para isso 
não estão disponíveis. O censo 

coletará informações de 60 órgãos. A 
seleção foi baseada em vários fatores, 

incluindo os gestores das maiores 
bases de pessoas físicas e jurídicas. 

Os demais órgãos serão contatados em 2021 para 
preencherem os dados de suas bases.



Perguntas Frequentes

O censo será apenas 
no SISP?

Não, inclusive por que os decreto que 
obrigam a construção de catálogos e 
inventários de dados (Dec 8.777/16 e 
Dec 10.046/19) abrangem todos os 

órgãos federais. 



Perguntas Frequentes

Não estamos no 
censo. Podemos 

entrar?

Os recursos são limitados, mas 
escreva para nós e vamos estudar a 
possibilidade. Veja e-mail no final.  

Outra opção é vocês mesmos 
preencherem seus dados. 



Perguntas Frequentes

Como indicar um 
facilitador? Qual 

deve ser seu perfil?

O facilitador deve ser indicado por e-
mail. Ele deve conhecer o órgão e ser 
capaz de indicar pessoas capazes de 
responder perguntas sobre as bases 

de dados. 



Perguntas Frequentes

Quais são as 
perguntas e 
informações 
contidas no 
Catálogo? 

As perguntas estão detalhadas no 
Manual do Catálogo, disponível na 

página do Catálogo.



Perguntas Frequentes

Já temos um 
Catálogo em nosso 

órgão. Como 
devemos proceder?

A iniciativa de catalogar suas 
informações é altamente saudável 

para a governança local das 
informações. Nesse caso, iremos 
conversar com o gestor do seu 

catálogo. 



Perguntas Frequentes

Tenho uma 
pergunta que não 
está nessa lista, 

como devo 
proceder?

Escreva para nosso e-mail. Veja no 
final. 



Para Saber Mais

Manual do Catálogo 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/catalogo-de-bases-de-dados.

informações detalhadas

sobre o Catálogo incluindo 

as perguntas a serem 

feitas.
Mas se desejar, escreva para 

sgd.dados@planejamento.gov.br. 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/catalogo-de-bases-de-dados
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