
Governo Aberto no Brasil
Compromissos participativos para um 

Governo Aberto



Nova visão da Administração Pública, que promove projetos e 

ações voltados ao aumento da transparência, à participação 

social, à responsabilização, ao combate à corrupção e à 

inovação para tornar os governos mais responsáveis por suas

ações e preparados para atender às necessidades dos 

cidadãos.

Governo aberto busca promover governos melhores

CONCEITO 
DE 

GOVERNO 
ABERTO



• Desenvolver inovações

• Ampliar as capacidades de dar respostas a desafios da sociedade

• Promover o crescimento econômico inclusivo

• Ampliar a eficiência do Estado

• Aumentar a confiança nas instituições públicas

• Fortalecer a democracia

POR QUE 
GOVERNO 
ABERTO?



TRANSPARÊNCIA PARTICIPAÇÃO

ACCOUNTABILITY
(PRESTAÇÃO DE CONTAS 
E RESPONSABILIZAÇÃO)

INOVAÇÃO

PRINCÍPIOS 
DE 

GOVERNO 
ABERTO



Um governo transparente

• Proporciona informações sobre o que está fazendo, sobre 

seus planos de ação, suas fontes de dados e suas atribuições 

perante a sociedade

• Estimula a prestação de contas da administração e as ações 

permanentes de controle social

TRANSPARÊNCIA



Um governo participativo

• Promove a participação ativa da sociedade nos processos de 

formulação das políticas públicas

• Cria novos espaços de interlocução que favoreçam o 

protagonismo e o envolvimento dos cidadãos

• Viabiliza que as administrações públicas se beneficiem do 

conhecimento, das ideias e da experiência dos cidadãos

PARTICIPAÇÃO



Um governo responsivo

• Estabelece normas, regulamentos e mecanismos que obrigam 

atores governamentais a justificar ações

• Age de acordo com as críticas ou exigências colocadas

• Aceita a responsabilidade no cumprimento de seus deveres

RESPONSIVIDADE



Um governo inovador

• Entende o papel das novas tecnologias na inovação 

• Busca assegurar aos cidadãos a capacidade de utilizarem 

novas ferramentas de desenvolvimento disponíveis e o 

acesso a elas.

INOVAÇÃO



A Parceria para Governo 

Aberto (OGP) foi fundada, em 

2011, pelo Brasil e mais 7 

países para difundir e 

incentivar globalmente 

práticas governamentais 

relacionadas aos princípios de 

governo aberto.

Hoje são 78 países-membros.

GOVERNO 
ABERTO NO 

MUNDO: OGP



1. Declaração de Governo Aberto: compromisso político

2. Plano de Ação: compromisso concreto

3. Mecanismo de cooperação internacional

4. Avaliação por Mecanismo Independente

GOVERNO 
ABERTO NO 

MUNDO: OGP



O Governo Federal cria planos 

nacionais de governo aberto, 

em parceria com:

• Sociedade Civil

• Setor Privado

• Academia

GOVERNO 
ABERTO NO 
BRASIL: OGP



Planos de Ação Nacional:

• 1º Plano: 2011-2013

• 2º Plano: 2013-2016

• 3º Plano: 2016-2018

• 4º Plano: 2018-2021

• 5º Plano: 2021-2023

GOVERNO 
ABERTO NO 
BRASIL: OGP



• Metodologia definida pelo Comitê Interministerial Governo

Aberto (CIGA) e pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para

Assessoramento em Governo Aberto (GT)

• Trabalho coparticipativo do governo e da sociedade civil

• Dividido em três etapas: definição dos temas, oficinas de

cocriação, aprovação do plano

5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 
METODOLOGIA



5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 

ETAPAS



Sociedade Civil
• 1 - Cadeias Agropecuárias e Dados Abertos
• 2 - Meio Ambiente, Florestas e Dados Abertos
• 3 - Combate à Corrupção no Setor Público
• 4 - Maus Tratos de Animais e Governo Aberto
• 5 - Direitos Humanos e Dados Abertos

Governo – Poder Executivo
• 1 - Transparência de Imóveis Públicos Federais 
• 2 - Ciência de Dados para Vigilância Sanitária
• 3 - Transparência em Ciência: novos mecanismos de 

avaliação para o avanço da Ciência Aberta 
• 4 - Controle Social da Dívida Ativa
• 5 - Governo Aberto no Licenciamento Ambiental Federal -

LAF 
Governo – Outros Poderes
• 1 - Participação social para melhoria dos dados eleitorais 

abertos
• 2 - Acessibilidade para Participação no Legislativo

5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 
PRIROZAÇÃO DE 

TEMAS



5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 

ETAPAS



• Visam materializar o trabalho colaborativo entre governo

e sociedade

• Promovem o debate entre especialistas em cada um dos 

temas priorizados

• O trabalho é feito de forma colaborativa e consensual

• As responsabilidades são compartilhadas entre governo e 

sociedade tanto na construção quanto na execução dos 

compromissos

5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 

OFICINAS DE 
COCRIÇÃO



Regras de Ouro

• O compromisso deve ser executado em dois anos

• Interesse mútuo dos atores envolvidos na execução do 

compromisso

• Disponibilidade dos atores para implementação de solução

conjuntas

• Competências legais e limitações federativas

• Capacidade operacional e orçamentária dos atores

• Impacto potencial dos resultados do compromisso

5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 

OFICINAS DE 
COCRIÇÃO



5° PLANO DE 
AÇÃO NACIONAL: 

ETAPAS




