
  



  



  



  

Oito princípios
OpenDataGov.org 
 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

1. Completos. Todos os dados públicos estão disponíveis. 
Dado público é o dado que não está sujeito a limitações 
válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso.



  

Oito princípios
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 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

2. Primários. Os dados são apresentados tais como os 
coletados na fonte, com o maior nível possível de 
detalhamento e sem agregação ou modificação.
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OpenDataGov.org 
 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

3. Atuais. Os dados são disponibilizados prontamente. Tão 
rápido quanto o necessário para preservar sua importância 
e/ou atualidade.
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OpenDataGov.org 
 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

4. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para a o maior 
alcance possível de usuários e para o maior conjunto possível 
de finalidades.
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 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

5. Compreensíveis por máquinas. Os dados são 
razoavelmente estruturados de modo a possibilitar 
processamento automatizado.
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 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

6. Não discriminatórios. Os dados são disponíveis para 
todos, sem exigência de requerimento ou cadastro.
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7. Não proprietários. Os dados são disponíveis em formato 
sobre o qual nenhuma entidade detenha controle exclusivo.



  

Oito princípios
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 http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples

8. Livres de licenças.  Os dados não estão sujeitos a 
nenhuma restrição de direito autoral, patente, propriedade 
intelectual ou segredo industrial. Restrições sensatas 
relacionadas à privacidade, segurança e privilégios de acesso 
são permitidas.



  

Três leis dos dados abertos 
governamentais
David Eaves
http://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele 
não existe.



  

Três leis dos dados abertos 
governamentais
David Eaves
http://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele 
não existe.

2. Se não estiver aberto e disponível em formato 
compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado.



  

Três leis dos dados abertos 
governamentais
David Eaves
http://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/

1. Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele 
não existe.

2. Se não estiver aberto e disponível em formato 
compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado.

3. Se algum dispositivo legal não permitir sua reaplicação, ele 
não é útil.



  

Como o quadrado do Tangram, decomposto em 7 
peças distintas...



  



  

possibilitando novas figuras e visões...



  



  

A publicação de dados abertos governamentais na 
web fomenta novos e criativos pontos de vista 
sobre as informações do setor público com 
aplicações desenvolvidas pela sociedade.



  

Reutilizar e integrar dados.



  

Reutilizar e integrar dados.

Junte as peças. 
Monte visões diferentes.
As suas visões.



  

Obrigado!

W3C Brasil

Vagner Diniz
vagner@nic.br

Carlinhos Cecconi
cecconi@nic.br
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