INFRAESTRUTURA NACIONAL
DE DADOS ABERTOS
26ª Reunião Ordinária do
Comitê Gestor
26/11/2020

PAUTA
Tema 1

Construção do Plano de Ação da INDA para o
período de 2021 a 2022

Tema 2

Reestruturação da INDA

CONTRUÇÃO DO PLANO
DE AÇÃO 2021-2022 ■

CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO
Atividade

Responsável(is)

Prazo

Aprovar os objetivos do plano de ação para o biênio:
2021-2022

Comitê Gestor da INDA (CGINDA)

26/11/2020

Propor ações

Órgãos / entidades

Até 09/12/2020

Consolidar propostas e submissão do plano para os
membros do CG-INDA

Controladoria-Geral da União

Até 14/12/2020

Aprovar ações e identificar órgãos/entidades que
colaborarão com a execução das ações

Comitê Gestor da INDA

17/12/2020
(Reunião CG-INDA)

Elaborar detalhamento das ações propostas

Órgãos / entidades

Até 15/01/2021

Revisão e publicação do plano final

Controladoria-Geral da União

30/01/2021

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
Propor objetivos e ações associados aos 3 pilares de avaliação de políticas de dados
abertos e governo digital, segundo parâmetro da OCDE.

DISPONIBILIDADE

PILAR 1

ACESSO

SUPORTE AO REÚSO

PILAR 2

PILAR 3

OBJETIVOS PROPOSTOS
DISPONIBILIDADE

OB1. Ampliar a oferta de dados de alto valor

ACESSO

OB2. Facilitar o acesso e promover a qualidade dos
dados

SUPORTE AO
REÚSO

OB3. Promover a cultura do reúso de dados
OB4. Aprimorar os instrumentos de gestão da
Política de Dados Abertos

OBJETIVO 1:
AMPLIAR A OFERTA DE
DADOS DE ALTO VALOR

AÇÕES PROPOSTAS

■

AÇÃO 1: Promover a abertura de bases de alto
valor
Promover a abertura de bases de alto valor levando em consideração os
parâmetros do OURdata INDEX (OCDE), as bases indicadas pelo
Programa Interamericano de Dados Abertos (PIDA), e do Modelo de
Referência de Abertura de Dados.
✓ Identificar e priorizar bases de alto valor que ainda não estão
disponíveis e/ou aquelas desatualizadas.
✓ Promover negociação com os órgãos gestores das bases e incluí-las
nos seus respectivos Planos de Dados Abertos.

BASES DE ALTO VALOR - OCDE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Registro de empresas
Estatísticas de crime
Segurança pública
Meteorologia
Agricultura
Florestas
Pesca
Caça
Lista de escolas
Performance das escolas
Habilidades digitais
Níveis de Poluição
Qualidade do ar
Qualidade da água
Poluição sonora
Consumo de energia
Transferências
Licitações e Contratos
Orçamento

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Gastos
Códigos postais
Mapas nacionais
Mapas locais
Ajuda
Segurança alimentar
Extrativismo
Propriedade de terras
Autoridades
Resultados eleitorais
Legislação
Salários
Presentes
Prescrição de remédios
Performance de saúde
Genoma
pesquisa
Atividade educacional e
pesquisa

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Estatísticas nacionais
Censo
Infraestrutura
Renda
Habilidades
Moradia
Seguro social
Envelhecimento
Transporte público
Oferta de banda larga
Estatísticas de Veículos
Beneficiário final
Agendas
Declaração de bens
Gestão de risco
Mitigação de desastres

BASES DE ALTO VALOR - PIDA
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Declaração de bens
Registro de lobbystas
Registro de empresas
Registro de organizações sem
fins lucrativos
Lista de PEPs
Servidores públicos
Fornecedores
Dados de auditoria
Orçamento
Promessas de campanha
Contratos

> Dados de julgamentos
> Conselhos e respectivos
membros
> Transferências
> Dados de conflito de interesse
> Ajuda internacional
> Lista de empresas sancionadas
> Registro de terras/imóveis
> Permissões concedidas
> Agendas de autoridades
> Financiamento de partidos
políticos

> Agentes públicos obrigados
> Reclamações/recursos em
licitação
> PPPs
> Mudanças normativas
> Projetos governamentais
> Gastos
> Receitas
> Licitações
> Votação

BASES DE ALTO VALOR – Modelo de Referência
de Abertura de Dados
> Educação
> Saúde
> Meio ambiente e
saneamento
> Infraestrutura e
mobilidade urbana
> Segurança
> Indicadores sociais
> Orçamento público

Propriedade e uso da terra
Judiciário
Indicadores econômicos
Dados geográficos
Ciência, Tecnologia e
Inovação
> Contratos e Licitações
> Legislativo
>
>
>
>
>

OBJETIVO 2:
FACILITAR O ACESSO E
PROMOVER A QUALIDADE
DOS DADOS

AÇÕES PROPOSTAS

■

AÇÃO 2: Aprimorar o Framework de Dados
Abertos para o governo federal
Revisar, atualizar e centralizar guias, padrões e orientações da INDA em
um framework único para o governo federal, incluindo:
✓ Critérios gerais para abertura de dados by default, orientações sobre
interoperabilidade, desagregação.
✓ Padrões de catalogação, metadados obrigatórios, licenciamento de
dados.
✓ Orientações sobre atualização de dados a disponibilização de
históricos.
✓ Orientações sobre a ética para o reúso de dados abertos.

AÇÃO 3: Revisão geral das bases de dados
publicadas no Portal Nacional de Dados Abertos
Mobilizar todos os órgãos responsáveis por bases de dados catalogadas
no Portal Brasileiro de Dados Abertos para:
✓ Validar e atualizar as bases catalogadas, levando em consideração que
bases previstas nos PDAs não podem ser removidas, a não ser que
justificadamente, com a devida atualização do plano.
✓ Complementar informações catalogadas, especialmente quanto a
metadados obrigatórios e periodicidade de atualização da base.

AÇÃO 4: Organizar os canais de comunicação
sobre Dados Abertos
Divulgar informações sobre a política de dados abertos, voltada para
todos os públicos do ecossistema de dados abertos.

✓ Público: servidores e gestores públicos, indivíduos/grupos ativos no
controle social das políticas públicas, empresas privadas,
pesquisadores, jornalistas, inovadores sociais.
✓ Divulgação de novidades da política, bases publicadas, previsão de
abertura, bases mais acessadas, consultas públicas em andamento,
detalhes sobre bases de dados específicas, com orientações
fornecidas pelo próprio gestor da base.
✓ Canal a ser incorporado ao Portal Brasileiro de Dados Abertos.

OBJETIVO 3:
PROMOVER A CULTURA
DO REÚSO DE DADOS

AÇÕES PROPOSTAS

■

AÇÃO 5: Realizar pesquisa para identificação de
barreiras para abertura e reúso de dados
Elaborar e aplicar questionário de pesquisa com os seguintes objetivos:
✓ Identificar as barreiras que impedem um maior envolvimentos dos consumidores
de dados publicados pelo governo federal.
✓ Identificar principais dificuldades dos órgãos para a abertura e compartilhamento
de dados.
✓ Promover melhoria na Política de Dados Abertos, inclusive no Portal Brasileiro de
Dados Abertos, com o intuito de reduzir ou eliminar as dificuldades encontradas.
✓ Estabelecer linha de base para avaliação futura das mudanças promovidas na
política, possibilitando a acompanhamento da efetividade das ações.

AÇÃO 6: Firmar parceria(s) com centros de pesquisa
para realização de um(ou mais) estudo(s) com bases
de dados específicas
Viabilizar o financiamento de estudos específicos utilizando dados abertos
para monitoramento e/ou avaliação de políticas públicas.
✓ Mobilizar órgão(s) gestores de bases de dados de alto valor interessado(s) em
repensar o monitoramento e/ou avaliação de políticas públicas de forma
inovadora.
✓ Estabelecer requisitos e objetivos claros do(s) estudo(s)
✓ Produzir estudos de casos relevantes de cocriação (governo/sociedade), como
benchmark para promoção da cultura do reuso.

AÇÃO 7: Realizar eventos de cocriação com o uso de
dados abertos
Promover eventos para incentivar o consumo de dados abertos por parte da
sociedade.
✓ Formato do evento a ser definido pelo(s) órgão(s) responsável(is).

AÇÃO 8: Programa continuado de capacitação em
dados abertos e reúso de dados
Programa com linhas temáticas de capacitação, realizado por meio de
eventos, com a colaboração dos diversos atores do ecossistema de dados
abertos
✓ Público: servidores públicos, indivíduos/grupos ativos no controle social
de políticas públicas, empresas privadas, pesquisadores, jornalistas,
inovadores sociais.
✓ Linhas temáticas: (1) Dados abertos: conceitos, boas práticas e
tecnologias; (2) Política de dados abertos (framework, Portal, PDAs); (3)
Conhecendo as bases; (4) Reúso de dados públicos.

OBJETIVO 4:
APRIMORAR
INSTRUMENTOS DE
GESTÃO DA POLÍTICA DE
DADOS ABERTOS

AÇÕES PROPOSTAS

■

AÇÃO 9: Reestruturação do Portal Brasileiro de
Dados Abertos
Solucionar problemas existentes e tornar a ferramenta mais amigável,
facilitando o consumo de dados pelos usuários, assim como a interação
entre consumidores e produtores de dados.
✓ Otimizar a catalogação das bases e outros recursos, incorporar o cadastro e o
monitoramento dos planos de dados abertos.
✓ Disponibilizar funcionalidades para melhorar a navegação e a experiência do
usuário, como melhores ferramentas de busca, notificação e avaliação das
bases.
✓ Possibilitar o monitoramento do uso dos dados e da atualização das bases,
para subsidiar a gestão da Política de Dados Abertos.

AÇÃO 10: Catálogo de Bases de Dados Federais
Criar catálogo das principais bases de dados do governo federal.
✓ Criar ferramenta para cadastro das principais bases de dados do governo
federal, para que se mantenha um inventário com as características principais
de cada base, mesmo que não sejam bases passíveis de abertura.

REESTRUTURAÇÃO DA
INDA ■

Reestruturação da INDA – Principais pontos
✓ Alteração da composição do Comitê Gestor da INDA (CGINDA), com revisão dos órgãos integrantes e ampliação da
participação da sociedade civil
✓ Forma de indicação dos participantes da sociedade civil
✓ Alteração da forma de adesão dos órgãos e entidades à
INDA

Composição do CG-INDA
I – Representante da Controladoria-Geral da União, que o presidirá;
II – Representante da Casa Civil da Presidência da República;
III – Representante do Ministério da Economia;
IV – Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
e Comunicações;
V – Representante do Ministério da Educação;
VI – Representante do Ministério da Saúde;
VII – Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
VIII – Representante do Ministério do Meio Ambiente;
IX – Representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE;
X – Representante do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia – IBICT;
XI – Representante do Arquivo Nacional; e
XII – 5 (cinco) representantes da sociedade civil.

Periodicidade das
reuniões ordinárias
do CG-INDA:
Quadrimestral

Indicação dos Representantes da Sociedade Civil
Os cinco representantes da sociedade civil serão indicados conforme as
seguintes especificações:
I - duas indicações de organizações com experiência comprovada em projetos de
fomento em transparência ou dados abertos;
II - duas indicações de organizações de pesquisa, ou um grupo de pesquisa
acadêmico dedicado a projetos relacionados com transparência ou dados
abertos;

III - uma indicação de entidade nacional representativa do setor privado, que
desenvolva projetos na área de transparência e dados abertos.

Integrantes da INDA
I – obrigatoriamente, o Órgão Central, os Órgãos Setoriais, os Órgãos Seccionais e
Correlatos do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática – SISP,
conforme definido pelo Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011; e
II – facultativamente, o órgão de qualquer esfera pública que solicitar à ControladoriaGeral da União - CGU a criação de uma organização dentro do Portal Brasileiro de Dados
Abertos (dados.gov.br), para catalogar seus dados abertos, automaticamente adere aos
termos deste Decreto.

ENCAMINHAMENTOS

■

Encaminhamentos

Responsável(is)

Prazo

Enviar modelos das fichas de proposição e
detalhamentos das ações do Plano de Ação 20212022 e minuta do Decreto de reestruturação da
INDA aos membros do CG-INDA

Controladoria-Geral da
União

27/11/2020

Elaborar ata da reunião e enviar para revisão dos
membros do CG-INDA

Controladoria-Geral da
União

30/11/2020

Enviar comentários e sugestões sobre o Decreto de Órgãos / entidades
reestruturação da INDA
integrantes do CG-INDA

Até 09/12/2020

Propor ações para o Plano de Ação 2021-2022 e
indicar interesse em participar/coordenar ações
propostas pela CGU

Órgãos / entidades
integrantes do CG-INDA

Até 09/12/2020

Reunião do CG-INDA para aprovar ações e
identificar órgãos/entidades que colaborarão com
a execução das ações

Comitê Gestor da INDA

17/12/2020

OBRIGADO

■

dadosabertos@cgu.gov.br

