COMPROMISSO #4: VÍDEOS TUTORIAIS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DADOS
ABERTOS
Data de Início e Fim do Compromisso:
Compromisso Período de vigência do Plano (2019-2020)
Entidade responsável pela implementação
da medida

Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas

Descrição da Medida
Qual é o problema visado pela medida?

Apesar do aumento da quantidade de dados
abertos da administração publica, é ainda
razoavelmente pequena a percentagem da
população que acede aos mesmos,
nomeadamente devido ao desconhecimento da
sua existência e/ou a dificuldade em trabalhar
com esses dados.

Qual é a medida?

Consiste na criação de pequenos vídeos
tutoriais sobre a utilização de plataformas de
dados abertos e sobre alguns exemplos de
operações e estudos que podem ser realizados
com esses dados.

Como é que a medida irá contribuir para a
resolução do problema identificado?

A medida pretende dotar uma maior
percentagem da população com os
conhecimentos necessários para a utilização das
plataformas de dados abertos. Numa primeira
fase os vídeos incidirão maioritariamente sobre
a divulgação e o uso das plataformas. Numa
segunda fase, o objetivo principal dos vídeos
será sobre a estrutura dos dados abertos e
como se podem realizar operações e estudos
com os mesmos.

Porque é que a medida é relevante para os
valores da OGP?

A medida visa principalmente a vertente de
inclusão digital através do incremento da
participação pública no acesso aos dados
abertos da administração publica.

Informação Adicional
Atividade-marco/entregável

Data de Início:

Definição dos conteúdos e estrutura dos
vídeos tutorais

1º semestre de 2019

Promoção prévia dos vídeos

2º semestre de 2019

Implementação dos vídeos tutorais

4º trimestre de 2019

Data de Fim:

Dezembro 2020

Informações de Contato
Ponto de contato na entidade responsável
pela implementação da medida
Título, Departamento
Email e Telefone
Outras
Entidades
Envolvidas

Entidades do Estado

Entidades da Sociedade Civil,
Setor Privado, Multilaterais,
Grupos de Trabalho

CRUP - Prof. Dr. Jorge Costa
Vice-Reitor do ISCTE/Instituto Universitário de
Lisboa
vice.reitor.siq@iscte-iul.pt
AMA, enquanto entidade gestora do portal
Dados.gov.

Todas as entidades que pretendam participar
(aberto à sociedade civil).

