Relatório Anual de Execução do Plano de Dados Abertos da ANTT
(vigência do Plano de Dados Abertos:
Abertos: maio/2019 a maio/2021)

Este relatório de monitoramento tem o objetivo de apresentar à sociedade informações sobre
as atividades realizadas no primeiro ano de execução do Plano de Dados Abertos da ANTT1 vigente no
biênio de 15/05/2019 a 15/05/202
/2021, em cumprimento ao Decreto nº 8.777,
7, de 11 de maio de 2016, e
à Resolução CGINDA nº 3, de 13 de outubro de 2017.
2017 O referido Plano foi aprovado pela Deliberação
ANTT nº 517, de 14/05/2019, ocasião em que já estavam em curso tratativas entre a Ouvidoria e a
Superintendência dee Tecnologia da Informação para o desenvolvimento do Portal de Dados Abertos
da ANTT, ferramenta essa disponibilizada para repositório
repositório dos dados publicados, com vistas à maior
facilidade de localização e utilização (https://dados.antt.gov.br/).
No segundo semestre de 2019, iniciou-se a abertura dos dados em conformidade com o
cronograma aprovado. Até 15 de maio de 2020, foram disponibilizados vinte e três conjuntos de
dados, distribuídos em quatro áreas temáticas: ouvidoria, transporte ferroviário de cargas; transporte
rodoviário de cargas; e transporte rodoviário de passageiros.
passageiros. Todas as bases publicadas estão
acessíveis no Portal de Dados Abertos da ANTT,
ANTT sincronizado com o Portal de Dados Abertos do
Governo Federal (http://www.dados.gov.br/
http://www.dados.gov.br/). Ainda, merecem destaque as ações de divulgação
realizadas pela Assessoria de Comunicação Social da ANTT,
ANTT que publicou sete matérias no Portal da
Agência na internet e cinco posts em redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram),
Instagram além de ter
elaborado quatro peças gráficas.
Pelo exposto, não há recomendações sobre a execução do Plano de Dados Abertos 2019-2021
no primeiro ano de vigência, pois as ações planejadas foram realizadas sem intercorrências.
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Outras informações sobre os Planos de Dados Abertos da ANTT estão disponíveis na seção Acesso à Informação, no Portal
da Agência na internet: http://www.antt.gov.br/textogeral/Plano_de_Dados_Abertos_.html

