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Dados abertos na administração pública portuguesa 

Melhorámos em 2022, mas ainda temos um longo caminho a percorrer* 

 

A estratégia de Dados Abertos na Europa 

A Comissão Europeia, através da Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e 

Tecnologias (DG Connect), propõe-se tornar a Europa num líder mundial na economia dos 

dados e na cibersegurança, através de iniciativas de financiamento, legislação e políticas, 

capazes de assegurar a liderança e a independência europeias em tecnologias digitais críticas 

(como a inteligência artificial, os espaços comuns de dados, a computação de alto 

desempenho, as redes 5G, a microeletrónica, o blockchain e a tecnologia quântica). 

A estratégia europeia para os dados foi aprovada através da Resolução do Parlamento 

Europeu, de 25 de março de 2021, tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de 

fevereiro de 2020, intitulada “Uma Estratégia Europeia para os Dados” COM(2020)0066, o 

relatório final do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre a partilha de dados entre as empresas 

e a administração pública intitulado “Towards a European strategy on business-to-

government data sharing for the public interest” (Rumo a uma estratégia europeia para a 

partilha de dados entre as empresas e a administração pública) e a Diretiva (UE) 2019/1024 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa aos dados abertos e 

à reutilização de informações do setor público (Diretiva Dados Abertos). 

O portal Data.Europa.EU é uma plataforma de dados abertos publicado pela União Europeia 

(UE), que fornece acesso a vários conjuntos de dados relacionados à UE, incluindo 
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informações sobre economia, educação, meio ambiente e muito mais. A plataforma foi 

projetada para tornar mais fácil para implementadores, pesquisadores e o público em geral 

encontrar, aceder e reutilizar dados abertos de instituições, agências e órgãos da UE. Este 

portal fornece dados em vários formatos, incluindo CSV, JSON e RDF e também oferece APIs 

para acesso programático aos dados. A plataforma faz parte da estratégia mais ampla de 

dados abertos da UE, que visa aumentar a transparência e promover a inovação, tornando os 

dados mais amplamente disponíveis. 

A DG Connect disponibiliza atualmente no seu portal Data.Europa.EU 1561912 data sets, 176 

catálogos de data sets relativos a 36 países europeus e 186 data stories inspiradoras para a 

implementação de soluções.  

Avaliação anual dos países europeus 

Anualmente é publicado pelo Data.Europa.EU, um Open Data Maturity Report, no âmbito do 

G1 (Data Policy and Innovation). 

No Open Data Maturity Report os países europeus são classificados em quatro grupos: 

Principiante (Beginner); Seguidor (Follower); Rastreador rápido (Fast-Tracker); Criador de 

tendências (Trend-Setter).  

 

Distribuição dos países por grupos de Maturidade dos Dados Abertos (Data.Europa.EU) 

Portugal está neste momento colocado no pelotão da frente do grupo dos Followers com a 

pontuação de 76% (mais 10 pontos do que no ano passado), ocupando por isso o 20º lugar, 

de entre os 35 países europeus avaliados. Em 2021 Com a pontuação de 66% Portugal tinha 

acabado de entrar no grupo dos Followers e ocupava o 25º lugar de entre os 34 países 

europeus avaliados nesse ano. Nos anos anteriores Portugal estava no grupo dos Beginners e 

ocupava os últimos lugares da tabela. 
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Evolução em 5 anos da Maturidade dos Dados Abertos em Portugal (Data.Europa.EU) 

Como se pode ver, Portugal subiu nos indicadores relativos ao Portal, ao Impacto e à 

Qualidade dos Dados, mas regrediu no tocante à Política de dados abertos. 

A avaliação da POLÍTICA de dados abertos inclui o enquadramento político, a governança e a 

implementação; o PORTAL inclui as funcionalidades, a utilização, o fornecimento de dados e 

a sustentabilidade; o IMPACTO inclui a conscientização estratégica, a reutilização e o impacto 

(governamental, social, ambiental e económico); a QUALIDADE DE DADOS inclui a atualidade 

e abrangência, o monitoramento e medidas, a conformidade DCAT-AP e a qualidade de 

implantação e dados vinculados. 

Vejamos a posição de Portugal no ranking global de dados abertos em 35 países europeus: 
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Vejamos a posição de Portugal no que respeita à POLÍTICA de dados abertos: 

 

Vejamos a posição de Portugal no que respeita ao PORTAL de dados abertos: 

 

Vejamos a posição de Portugal no que respeita ao IMPACTO de dados abertos: 
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Vejamos a posição de Portugal no que respeita à QUALIDADE de dados abertos: 

 

A estratégia de Dados Abertos na administração pública portuguesa e o Portal 

Dados.Gov 

Em Portugal, foi publicada em agosto de 2021 a Lei n.º 68/2021 para transpor a Diretiva de 

Dados Abertos (UE) 2019/1024. Entre vários tópicos, esta lei concentra-se em catálogos e 

inventários de documentos e dados disponíveis para reutilização, incluindo dados dinâmicos 

e dados em tempo real, com atenção especial para conjuntos de dados (data sets) de alto 

valor. 

A Estratégia CTIC 2021-2026 centra-se, entre outros aspetos, no aumento da transparência 

dos principais serviços e áreas essenciais do Estado através da disponibilização de dashboards 

de reutilização de dados abertos disponíveis no portal nacional de dados abertos. Acresce que 
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a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020-2023 

refere como objetivo estratégico nº 10 a intenção de gerir o ecossistema de dados com 

segurança e transparência. De facto, o uso de dados para melhorar a análise, inclusive com o 

suporte ético da inteligência artificial, é essencial para a tomada de decisões informadas. Para 

isso, é fundamental promover a confiança no desenvolvimento de sistemas seguros em cada 

etapa da transformação digital. Isso leva em consideração o requisito máximo de garantia da 

informação, ou seja, a verificação permanente das propriedades de integridade, 

disponibilidade, autenticidade, não repúdio e confidencialidade. 

No âmbito do programa INCoDe.2030 (programa nacional de competências digitais), o 

governo português lançou uma iniciativa de qualificação digital dos funcionários públicos para 

promover a execução coerente de políticas digitais e de dados abertos, incluindo cursos de 

curta duração ministrados pelo INA. 

No Open Data Maturity Report de 2022, a EU reconhece que a administração pública 

portuguesa tem, nos últimos anos, desempenhado uma prática cada vez mais comum de 

disponibilização de dados abertos, através de políticas e iniciativas para promover a 

transparência e acessibilidade dos dados públicos. 

Salienta-se a iniciativa do Portal de Dados Abertos Dados.gov.pt, que disponibiliza dados 

governamentais em diversas áreas e cujo objetivo é tornar os dados públicos acessíveis ao 

maior número possível de pessoas para fins de pesquisa, inovação e desenvolvimento 

económico. 

A administração pública portuguesa tem aderido ao conceito de "dados como serviço" (DaS), 

onde os dados são disponibilizados de forma acessível e estruturada, para serem reutilizados 

por outras entidades públicas e privadas. A disponibilização de dados abertos é vista como 

um meio de melhorar a eficiência da administração pública, promover a inovação e aumentar 

a confiança dos cidadãos na administração pública 

O Dados.Gov.pt é o portal de dados abertos do governo português, que foi lançado em 2011 

pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA), com o objetivo de tornar os dados 

públicos acessíveis ao maior número possível de pessoas para fins de pesquisa, inovação e 
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desenvolvimento económico. Com os lemas de “abrir, partilhar e construir”, o portal 

disponibiliza dados governamentais em diversas áreas, como:  

• Agricultura, Pescas e Alimentação;  

• Ambiente, Geografia e Território;  

• Defesa e Segurança;  

• Economia e Finanças;  

• Educação, Ciência e Tecnologia;  

• Governo e Administração Pública;  

• Justiça;  

• População e Sociedade;  

• Saúde;  

• Transportes e Infraestruturas;  

• Turismo, Cultura e Desporto. 

Os dados disponibilizados no portal estão disponíveis no formato de conjuntos de dados (data 

sets), que podem ser descarregados e utilizados livremente. São disponibilizados em formatos 

abertos e estruturados, como CSV, JSON e RDF, para que possam ser facilmente reutilizados. 

O portal também oferece uma ferramenta de pesquisa avançada para que os utilizadores 

possam encontrar facilmente os data sets de interesse. Além disso, os dados são 

documentados e contextualizados para garantir que sejam compreensíveis e utilizáveis. 

Neste momento o portal Dados.Gov disponibiliza 11485 recursos, organizados em 5665 data 

sets, relativos a 152 organismos e já totalizam 6202 utilizadores. 

Alguns municípios portugueses têm-se esforçado para tornar os dados públicos acessíveis ao 

maior número possível de pessoas. Para isso, têm-se implementado políticas e iniciativas para 

promover a transparência e acessibilidade dos dados públicos. 

O exemplo de iniciativa é o Portal de Dados Abertos do Município de Lisboa, que disponibiliza 

dados governamentais em diversas áreas, como transporte, saúde, educação, finanças 

públicas, entre outras. O objetivo é tornar os dados públicos acessíveis ao maior número 

possível de pessoas para fins de pesquisa, inovação e desenvolvimento económico, tendo 
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igualmente aderido ao conceito de "dados como serviço" (DaS), onde os dados são 

disponibilizados de forma acessível e estruturada, para serem reutilizados por outras 

entidades públicas e privadas. 

O Município de Lisboa também tem promovido a colaboração com a comunidade para 

recolher e disponibilizar dados, por meio de projetos como o "Dados Abertos Lisboa", que 

tem como objetivo promover a colaboração entre a cidade e a comunidade de dados abertos, 

implementando políticas e iniciativas para promover a transparência e acessibilidade dos 

dados públicos, contribuindo para a melhoria da eficiência da administração pública, 

promover a inovação e aumentar a confiança dos cidadãos na administração pública. 

Por último sublinha-se o lançamento do portal “Mais Transparência” (medida 70 do SIMPLEX 

2020-2021), que apresenta dados relativos ao desempenho da administração pública, de 

forma simples e acessível, por forma a reforçar o escrutínio e estimular a cidadania. Este 

portal está muito centrado em três áreas: (1) Transparência do Orçamento do Estado, com 

informação agregada e simples sobre a previsão, a execução e o resultado do OGE, (2) a 

execução do “Portugal 2020” e (3) a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

No caso do PRR este portal disponibiliza detalhes de concretização dos investimentos 

previstos e dos respetivos beneficiários, fornecendo indicadores que podem ajudar a 

perceber o que se passa em cada município numa série de áreas temáticas, desde a gestão 

financeira até à descentralização. 

O que falta fazer 

Para além do enquadramento político, da governança e da implementação da política de 

dados abertos, que ainda são pontos fracos referidos no Open Data Maturity Report de 2022, 

é também prioritário melhorar a qualidade dos dados, que se encontra abaixo da média 

europeia, nomeadamente na atualidade e abrangência, no monitoramento e medidas, na 

conformidade DCAT-AP e na qualidade de implantação e dados vinculados. 

Mais do que inscrever na lei a obrigatoriedade formal de fornecer dados abertos ao 

repositório central Dados.Gov e dar poder à AMA para atuar nesse sentido, urge garantir a 

conscientização dos políticos e de todas as autoridades públicas para os benefícios dos dados 

abertos como um meio de melhorar a eficiência da administração pública, promover a 
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inovação, aumentar a confiança dos cidadãos na administração pública e melhorar a 

economia do país. 

É também urgente melhorar a interoperabilidade entre o portal “Mais Transparência”, o 

“Registo Central do Beneficiário Efetivo” (RCBE) e o Portal “BASE”, com mecanismos de 

pesquisa avançados e dashboards dinâmicos, claros e transparentes para o utilizador comum. 

Por último recordamos a necessidade de se lançar e manter atualizada a tão desejada 

arquitetura de dados e processos do estado português, capaz de expor quem cria, utiliza, 

atualiza e apaga informação (CRUD), assim como a classificação da informação do setor 

público, à espera de concretização desde a publicação em 1997 do “Livro Verde para a 

Sociedade da Informação”. 

 

___________________________ 

*Luís Vidigal – Sócio fundador da APDSI 

Janeiro 2023 

 

 


