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Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. 

Deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong 

 

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 14 de Janeiro de 

2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

123/E95/VII/GPAL/2022, de 04 de Fevereiro de 2022, e recebida pelo Gabinete 

do Chefe do Executivo, em 04 de Fevereiro de 2022: 

Em articulação com a construção de uma Cidade Inteligente, em 2019 o 

Governo da RAEM lançou a Plataforma de Dados Abertos do Governo, sendo esta 

uma plataforma uniforme e de formato normalizado para a disponibilização 

externa dos dados do Governo, impulsionando a utilização inovadora por parte da 

sociedade. 

Para facilitar o acesso e a utilização dos dados através de programas 

informáticos, por parte do exterior, recentemente o conjunto de dados da 

plataforma é disponibilizado externamente em formatos que possam ser tratados 

por máquinas, incluindo CSV, XLS, XLSX, XML, JSON, entre outros. 

No futuro, o Governo da RAEM continuará a impulsionar os serviços 

públicos para disponibilizarem gradualmente mais dados ao exterior, em 

conformidade com a situação de digitalização dos dados da sua supervisão. Prevê-

se que até ao final de 2022 estarão abertas na plataforma diferentes classificações 

de dados, incluindo os de turismo e jogo, transportes públicos, saúde, ambiente 

urbano, cultura, desporto, educação, emprego, segurança social, habitação e 

população, empreendedorismo e negócios, segurança pública e migração, finanças 
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e impostos, assuntos administrativos e jurídicos, proporcionando mais de 600 

conjuntos de dados. 

16 de Fevereiro de 2022 

 

O Director do SAFP, 

 

Kou Peng Kuan 

 


