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BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

 

Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social do 

Estado de Alagoas  

PROCONFIS/AL 

 

 

INFORME DE CONSULTORIA  

 

 

I. INTRODUÇÃO 

1.1 No dia 11 de junho 2014, o consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Flávio 

Galvão, realizou videoconferência com a participação de André Gomes – Coordenador do 

PROCONFIS-AL e Thiago Ávila - Superintendente de Produção da Informação e do Conhecimento, 

com a finalidade de coletar informações e evidências do cumprimento dos meios de verificação da 

política do PROCONFIS-AL: Produção e consolidação de dados e informações socioeconômicas do 

estado, mediante a criação de Portal.  

1.2 Não faz parte do escopo deste informe de consultoria a análise dos conteúdos e a veracidade das 

informações no portal, e sim a disponibilidade das mesmas e a facilidade de acesso. 

II. OBJETIVO DO INFORME 

2.1  O objetivo deste informe é validar se as informações socioeconômicas do estado de Alagoas estão 

disponíveis e de fácil acesso no portal da internet, suporte às evidências de cumprimento das 

condições correspondentes à Política do COMPONENTE III - Fortalecimento do Planejamento e 

Gestão de Políticas Públicas, cuja descrição se encontra detalhada abaixo.  

Política:  

Produção e consolidação de dados e informações socioeconômicas do estado, mediante a criação de 

Portal. 

 

Meios de Verificação:  

Relatório de consultoria atestando a produção e consolidação de dados das informações 

socioeconômicas do estado de Alagoas, por meio da criação de portal lançado e publicado na internet 

(http://informação.seplande.al.gov.br) 

 

 

III. DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO 

3.1 Para verificação da disponibilidade das informações socioeconômicas do estado de Alagoas, por 

meio da criação de portal na internet, o consultor efetuou os seguintes procedimentos, via Internet, 

conforme apresentado a seguir.  

3.1.1 Acesso ao Portal de Informações:  

a) acesso ao portal por meio do site oficial do estado de Alagoas www.alagoas.al.gov.br  

Quando o acesso ao portal Alagoas em Dados e Informações é realizado pelo site oficial do estado 

(página principal), não é possível encontrar um link de acesso (Figura 1);    

  

http://informação.seplande.al.gov.br/
http://www.alagoas.al.gov.br/
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Figura 1- Página inicial do site do Governo do Estado de Alagoas 

 

 
Fonte: www.alagoas.al.gov.br 

 

b) acesso ao portal por meio do site da SEPLANDE – Secretaria de Estado do Planejamento e do 

Desenvolvimento Econômico, www.planejamento.al.gov.br; 

 

Foi constatado que as informações socioeconômicas do Estado de Alagoas podem ser acessadas a 

partir do site da SEPLANDE, por meio de um banner de acesso intitulado Alagoas em Dados e 

Informações, localizado ao lado direito e no final da página (Figuras 2a e 2b).  

 

Figura 2a- Site da SEPLANDE – página inicial 

  

Fonte: www.planejamento.al.gov.br 

 

http://www.alagoas.al.gov.br/
http://www.planejamento.al.gov.br/
http://www.planejamento.al.gov.br/
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Figura 2b- Site da SEPLANDE – página inicial 

 

Fonte: www.planejamento.al.gov.br  

 

c) acesso por meio do BANNER - Alagoas em Dados e Informações 

www.http://informacao.seplande.al.gov.br/  

 

Quando o acesso é realizado por meio do banner, o Portal Alagoas em Dados e Informações 

disponibiliza informações para os seguintes perfis: i) Cidadão; ii) Governo; iii) Pesquisa; e iv) 

Investidor, assim como um painel de indicadores (Figura 3).  

 

Figura 3- Página inicial do Portal Alagoas em Dados e Informações 

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

  

http://www.planejamento.al.gov.br/
http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/
http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/
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3.1.2 Acesso ao conteúdo: 

a) acesso às informações por meio do menu Estatística e Indicadores;  
 

Foi constatado que as informações socioeconômicas podem ser acessadas por meio do menu Estatística e 

Indicadores, na página do portal. Neste, é possível encontrar um banco de informações classificadas da 

seguinte forma: i) Anuário Estatístico; ii) Alagoas em Números; iii) Agropecuária dos Municípios 

Alagoanos; iv) Catálogo de Dados; v) Estimativa Trimestral do PIB; vi) Índice de Preços ao Consumidor; 

vii) Princípios Fundamentais das Estatísticas; viii) Projeção da População; ix) Produto Interno Bruto dos 

Municípios; x) Resenha Estatística; e xi) Sistema de Informações Municipais. 

 

Para efeito de apresentação neste informe de consultoria, o indicador Estimativa Trimestral do PIB foi 

escolhido como exemplo para uma simulação de navegação de conteúdo. Ao acessar este item, o mesmo 

disponibiliza um banco de informações sobre o tema, onde o usuário pode consultar na própria tela ou 

baixar e salvar um arquivo em .pdf  para o computador (Figuras 4, 5 e 6). 

  

Figura 4- Acesso ao menu Estatística e Indicadores 

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

 

Figura 5- Acesso às publicações Estimativa Trimestral do PIB 

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

 

http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/anuario
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/numeros
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/agropecuaria
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/agropecuaria
http://catalogo.seplande.al.gov.br/
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/pibtrimestral
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/ipc
http://informacao.seplande.al.gov.br/conteudo/2014065/principios-fundamentais-das-estatisticas-oficiais
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/populacao
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/pib
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/pib
http://informacao.seplande.al.gov.br/publicacoes/estatistica
http://informacao.seplande.al.gov.br/sites/sim
http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/
http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/


 

 

5 

 

Figura 6- Visualização da publicação Online 

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

 

b) Acesso ao conteúdo por meio do perfil: i) Cidadão; ii) Governo; iii) Pesquisa; e iv) Investidor;  

 

Também é possível ter acesso ao conteúdo das informações utilizando a barra de perfil: i) Cidadão; ii) 

Governo; iii) Pesquisa; e iv) Investidor, e, neste caso, navegar nos indicadores disponibilizados ou ter 

acesso direto às publicações completas (Figuras 7, 7a, 7b e 7c  ).  

 

Figura 7- Escolha seu perfil  

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

 

 

  

http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/
http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/


 

 

6 

 

Figura 7a- Acesso às publicações por meio do perfil (investidor) 

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

 

Figura 7b- Acesso às publicações por meio do perfil (investidor)  

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

  

http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/
http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/
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Figura 7c- Acesso às publicações por meio do perfil (investidor)  

 

 
Fonte: www.http://informacao.seplande.al.gov.br/ 

 

 

V. CONCLUSÃO 

 

5.1   Considerando pelo menos uma simulação para cada indicador disponibilizado no “Portal Alagoas em 

Dados e Informações”, podemos concluir que o mesmo é de fácil acesso e de fácil utilização, e 

também, disponibiliza um banco de dados e informações amplo para vários perfis de pesquisa. 

5.2  Conforme descrito no item 3.1.1, alínea a, recomendamos que seja criada na página principal do 

Governo do Estado um link para acesso às informações do Portal Alagoas em Dados e Informações. 

5.3 A análise efetuada no meio de verificação definido para o cumprimento da condicionalidade da 

medida de política denominada Produção e consolidação de dados e informações socioeconômicas 

do estado mediante a criação de Portal permite concluir por seu cumprimento e, ainda, sua 

efetiva utilização. 

 

27/06/2014   

 

 
Flávio Galvão  

Consultor  

http://www.http/informacao.seplande.al.gov.br/

