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OPEN DATA MATURITY  

Portugal sobe cinco posições no Open Data Maturity, o ranking 

de maturidade do uso de dados abertos da União Europeia 

 

Nos últimos dois anos Portugal tem vindo a subir no ranking Open Data Maturity da 

União Europeia, na adoção de dados abertos a nível nacional. No ano passado, Portugal 

ganhou cinco lugares na tabela, passando de 30º para o 25º.  

Em 2022, subiu mais 5 posições, estando agora na 20ª posição, de entre os 35 países 

europeus avaliados, com a pontuação de 76% no grupo dos Seguidores (um ano antes 

tinha 66%).  

Este relatório analisa o nível de maturidade da utilização de dados abertos em estados-

membros da União Europeia e outros países europeus (incluir link para o relatório - 

Open Data in Europe 2022 | data.europa.eu). No caso de Portugal, somou 477 pontos 

em Política, 541 em Portal, 430 em Impacto e 471 em Qualidade.   

No seu grau de maturidade de dados abertos, Portugal subiu da categoria Iniciante para 

Seguidor. Neste nível são considerados os países que já apresentam uma política 

estruturada de dados abertos e têm promovido atividades no âmbito de dinamização 

da temática.  

Conheça uma análise mais detalhada do relatório, neste artigo de autoria de Luís 

Vidigal, sócio fundador da APDSI. 
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Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt   

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança e 

Privacidade, a Ética no Digital, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o 

Território Inteligente, as Tecnologias de Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da 

Sociedade da Informação, as Competências digitais e o Ambiente e Energia.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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