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Open Data is a philosophy and practice requiring that 
certain data are freely available to everyone, without 
restrictions from copyright, patents or other mechanisms of 
control.
The concept of Open Data is not new; but although the term is 
currently in frequent use, there are no commonly agreed 
definitions (…). Open Data is often focussed on non-textual 
material such as maps, genomes, chemical compounds, 
mathematical and scientific formulae, medical data and 
practice, bioscience and biodiversity. Problems often arise 
because these are commercially valuable or can be 
aggregated into works of value. (…) In addition, it is important 
that the data are re-usable without requiring further 
permission, though the types of re-use (such as the creation 
of derivative works) may be controlled by license



إ  Poupar recursos
إإ   Libertar recursos
إإإ    Adquirir novos conhecimentos científicos e 

tecnológicos – melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos em geral

em menos tempo
com os mesmos recursos

recursos humanos
recursos financeiros



Os dados têm que ser 
Integráveis

correctamente georreferenciados relativamente a um 
sistema conhecido

Confiáveis
produzidos de acordo com critérios mínimos de qualidade

Re-utilizáveis
data conhecida
valores das variáveis quantitativas em unidades conhecidas
valores das variáveis qualitativas atribuídos de acordo com 
critérios conhecidos
condições da recolha conhecidas
... (dependendo das variáveis)



Na vertente social
os produtores de dados darão real valor aos “seus” dados

Na vertente cultural
os produtores de dados saberão que informação mínima 
deve acompanhar os “seus” dados (metadados) para que 
eles possam constituir Open Data

Na vertente política/económica
será consensual entre governantes do sector público e 
governados que a produção de Open Data é a única
forma eficaz de, a médio e longo prazo, gerir recursos



Open Source Software (OSS) is computer 
software that is available in source code form for 
which the source code and certain other rights 
normally reserved for copyright holders are 
provided under a software license that permits 
users to study, change, and improve the 
software. (…)



Tornar a informação geográfica acessível a 
todos os tipos de organizações e mesmo ao 
cidadão comum
Possibilitar a produção/derivação de novos 
dados/informação com recursos proporcionais à
respectiva mais-valia
Permitir o desenvolvimento de aplicações 
adequadas às necessidades
Possibilitar a evolução do software sempre que 
se mostre necessário



Recursos humanos com competências para
desenvolvimento de aplicações que envolvem dados 
espaciais distribuídos em ambiente de arquitecturas 
em rede
manutenção/actualização de aplicações que 
envolvem dados espaciais distribuídos em ambiente 
de arquitecturas em rede
suporte de aplicações que envolvem dados espaciais 
distribuídos em ambiente de arquitecturas em rede
produção de Open Software



Contracção da quantidade
Aumento da qualidade

documentação
generalidade
estrutura

Dependendo da evolução/organização da 
comunidade de desenvolvimento
Dependendo do aumento da cultura/formação nas 
áreas da informação geográfica e informática dos 
utilizadores
Oportunidade para novos tipos de serviços


