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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Aumentar a eficácia dos dados abertos do governo  

 

Na era dos megadados, os dados passaram a ser recursos naturais e bases [1] 

importantes para o desenvolvimento socioeconómico, e desempenham um papel 

importante de suporte científico no planeamento e na elaboração de políticas 

públicas, na inovação e na exploração das empresas sociais, bem como na pesquisa 

e nos estudos das equipas académicas. No entanto, tomando como referência o 

desenvolvimento do País e das regiões vizinhas, Macau começou tarde na promoção 

da abertura de dados. 

O 14.º Plano Quinquenal do País refere, essencialmente, a promoção do 

planeamento da informatização dos assuntos governamentais do País, a partilha de 

informações governamentais e a promoção da concorrência justa no mercado [2], e 

isto demonstra que a partilha de informações e a abertura de dados são as principais 

prioridades promovidas pelo nosso País na área do governo electrónico. Em 

Dezembro de 2019, o Governo da RAEM lançou oficialmente a Plataforma de dados 

abertos do Governo, abrindo ao público um modelo uniformizado de dados do 

Governo, que pode ser lido por máquinas, e usado pela sociedade e pelas empresas, 

[3] e, em finais do ano passado, o Governo afirmou que ia promover a divulgação de 

dados através da referida plataforma por parte de mais serviços públicos, 

prevendo-se a abertura de mais de 600 conjuntos de dados no próximo ano, 
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envolvendo 14 áreas, nomeadamente, transportes públicos, saúde, segurança social, 

educação, emprego, entre outras [4]. 

No entanto, já se passaram mais de dois anos desde a entrada em 

funcionamento da Plataforma de dados abertos do Governo, mas apenas uma 

pequena parte dos dados (3 conjuntos de dados) registou mais de mil visualizações e 

apenas 10 por cento dos dados registaram mais de cem visualizações, o que 

demonstra que a referida plataforma não foi devidamente aproveitada. Isto não é 

benéfico para o desenvolvimento da cidade inteligente, nem para a promoção da 

economia digital. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 1. A eventual adequação da abertura dos dados públicos às necessidades 

sociais vai afectar o desenvolvimento de Macau enquanto cidade inteligente. Assim 

sendo, como é que o Governo avalia e decide quais são os dados que vão ser 

divulgados? Como é que se pode aumentar a proporção dos dados necessários à 

sociedade? 

 2. No futuro, o Governo vai comunicar com as empresas privadas, as unidades 

académicas, as associações profissionais e as instituições e serviços sociais, para 

dar prioridade à divulgação e tratamento dos dados úteis e necessários das referidas 

instituições? 

 3. Em 2019, as autoridades afirmaram que, na primeira fase, iam estar 

disponíveis os dados mais relacionados com a cidade inteligente, e que o formato 

dos dados podia ser lido por máquinas [5]. Mas, neste momento, os dados da 
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plataforma estão, principalmente, em formato de XLS e XLSX. Então, como é que se 

pode optimizar a forma de abertura dos respectivos dados no futuro, com vista a 

facilitar ainda mais a utilização dos mesmos por parte do público? 
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