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INTRODUÇÃO

Este Guia tem por objetivo nortear os cidadãos no acesso ao Portal de Dados
Abertos e na utilização das informações nele contidas.
Este documento baseia-se na Política de Dados Abertos do Estado do Espírito
Santo, estabelecida pelo Decreto nº 5139-R/2022, e foi elaborado pela
Secretaria de Controle e Transparência (Secont).
A Secont possui a competência para definir as diretrizes e os procedimentos
complementares necessários à implementação da Política de Dados Abertos,
bem como para fomentar a cultura da transparência nos órgãos e entidades do
Governo Estadual.
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O QUE SÃO
DADOS ABERTOS?
São dados que podem ser livremente
acessados, utilizados, modificados e
compartilhados por qualquer pessoa,
estando sujeitos a, no máximo,
exigências que visem preservar sua
proveniência e abertura.
(Fonte: Open Knowledge).
Os dados disponíveis são aqueles
em formato aberto, principalmente:

Comma-Separated
Values – CSV

Javascript Object
Notation – JSON

Extensible Markup
Language – XML

Tab Separated
Values - TSV
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Para que servem os dados abertos?
A abertura de dados possibilita que
terceiros possam reutilizá-los gerando
informações conforme a demanda da
sociedade. Como exemplo: trabalhos
universitários,
matérias
jornalísticas,
dúvidas dos cidadãos, pesquisas para
melhoria de políticas públicas, entre
outros.
É o caso de aplicativos que facilitam o
transporte e a mobilidade urbana nas
grandes
cidades,
por
exemplo,
disponibilizando os horários que o
transporte público passará nos pontos
predeterminados.
Além disso, os dados abertos podem ser
usados para apoiar trabalhos científicos
referentes à saúde ou à educação, assim
como
dados
sobre
internações
hospitalares, gastos com medicações,
assim como locais de maiores demandas
de matrículas escolares.
A administração pública também se
beneficia ao disponibilizar as informações
em formato aberto, pois propicia maior
análise pelos cidadãos dos dados, e
consequentemente,
sugestões
para
melhoria das políticas públicas.
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Como acessar as informações
do Portal de Dados Abertos?
O Portal de Dados Abertos deve ser acessado por meio do endereço
www.dados.es.gov.br. A estrutura do Portal de Dados Abertos abrange:
Organização: São os órgãos e entidades do Estado do Espírito
Santo.
Grupo: Refere-se ao assunto da informação cadastrada. É possível
realizar a pesquisa utilizando-se o assunto comum a elas, exemplo:
saúde, meio ambiente, educação...
Conjunto de dados: Os conjuntos de dados são compostos pelos
arquivos com os dados. Cada conjunto de dados pode ter mais de
um arquivo, em diferentes formatos, independentes entre si. Os
conjuntos de dados possuem explicações/descrições sobre os dados
publicados.

O assunto ou órgão/entidade que se deseja encontrar deve ser digitado na barra
de pesquisa. Ao se pesquisar Sefaz, por exemplo, as informações referentes a
este órgão são apresentadas. Após a informação pesquisada ser encontrada,
deve-se clicar sobre o link com o nome do dado.

Uma amostragem dos dados é exibida na tabela, conforme imagem. É possível
realizar o download dos dados completos em diversos formatos. Além disso, os
dados também podem ser acessados por meio de API, conforme apresentado na
tela abaixo.
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Como solicitar a
abertura de uma
nova base de dados?
Caso a informação demandada não
seja encontrada no Portal de Dados
Abertos, é possível gerar uma
solicitação de abertura de base de
dados diretamente ao governo do
estado por meio da Ouvidoria Geral.
Para solicitar a abertura de dados,
basta acessar a página da ouvidoria:
www.ouvidoria.es.gov.br

Ouvidoria

Em seguida, deve-se optar por “Nova
Manifestação”, escolher o tipo
“Informação”, e o assunto "Abertura
de base de dados".

DÚVIDAS OU SUGESTÕES
Para mais informações sobre a Secont
www.secont.es.gov.br
www.facebook.com/SecontEspiritoSanto
www.instagram.com/secont.es/
www.twitter.com/EStransparencia

Transparência Pública e Acesso à Informação
Portal da Transparência
www.transparencia.es.gov.br
Portal de Acesso à Informação
www.acessoainformacao.es.gov.br
Ouvidoria Geral do Estado
www.ouvidoria.es.gov.br
Portal de Dados Abertos
www.dados.es.gov.br

Outros meios de comunicação
Telefone da Ouvidoria

0800 022 11 17

E-mail da Ouvidoria

ouvidoria@es.gov.br

