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Governo Aberto

Nova visão da Administração Pública

Busca promover projetos e ações voltados:

• ao aumento da transparência

• à luta contra a corrupção

• ao incentivo à participação social e

• ao desenvolvimento de novas tecnologias

Objetivo

Tornar os governos mais responsáveis por suas ações e preparados para

atender às necessidades dos cidadãos



Os governos entendem a importância de assegurar 

aos cidadãos o livre acesso à tecnologia, o papel das 

novas tecnologias na inovação, e a importância de 

aumentar a capacidade dos cidadãos para usarem a 

tecnologia disponível.

Accountability
Tecnologia e 

Inovação

Participação Transparência

Normas, regulamentos e mecanismos que obrigam 

atores governamentais a justificar ações, agir de 

acordo com as críticas ou as exigências colocadas e 

aceitar a responsabilidade no cumprimento aos 

compromissos.

Os governos buscam 

mobilizar os cidadãos para o 

engajamento no debate público, fornecer 

informações e contribuir para governança mais 

ágil, inovadora e eficaz.

As informações sobre 

as atividades e decisões do governo são abertas, 

compreensíveis, disponíveis tempestivamente e em 

formato aberto.

Princípios de Governo Aberto



Parceria para Governo Aberto (OGP)

• Lançada em 2011 por 8 países

• Iniciativa internacional criada para difundir e incentivar globalmente

práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, acesso

à informação pública e participação social

• Atualmente conta com 70 países e 15 Governos Subnacionais



Planos de Ação do Brasil

1º Plano – 32 compromissos

5 órgãos do Governo Federal

2º Plano – 52 compromissos

19 órgãos

3º Plano – 16 compromissos

27 oficinas de cocriação realizadas

105 participantes (48 do governo e 57 da sociedade civil)

Legislativo e Judiciário pela primeira vez

4º Plano – 11 compromissos

22 oficinas de cocriação realizadas entre maio e agosto/2018



Inovações no Processo de Elaboração do Plano de Ação Nacional

• Grupo de Trabalho da Sociedade Civil

• Metodologia

Construída de forma conjunta por governo e sociedade civil

Estabelece que a discussão dos desafios e a definição dos compromissos

aconteçam por meio de oficinas de cocriação

Temas divididos em três categorias: i) estruturantes; ii) priorizados pelo governo e

iii) priorizados pela sociedade civil

• Maior envolvimento da sociedade civil nos processos relativos ao Plano
(elaboração/execução/monitoramento)





4º Plano de Ação Nacional

Temas Estruturantes:
• Governo Aberto em Estados e Municípios

• Dados Abertos

Temas priorizados pelo Governo:
• Inovação e Governo Aberto na Ciência
• Fortalecimento do Controle Social do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

• Transparência e Controle Social no Processo de Recuperação de Mariana/MG e região

• Análise de satisfação dos usuários e impacto social da regulação da ANTT

• Transparência do Processo Legislativo

Temas priorizados pela Sociedade Civil:
• Transparência Fundiária

• Governo Aberto e Clima

• Governo Aberto e Recursos Hídricos

• Transparência Governamental (LAI em Estados e Municípios)



Oficinas de Cocriação



Tema: Inovação e Governo Aberto na Ciência

Desafio priorizado pela sociedade: Aprimorar instrumentos de governança da ciência 
para o avanço da ciência aberta

Compromisso: Estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o
avanço da Ciência Aberta no Brasil

Participantes: 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Instituto Brasileiro de Informação em ciência e Tecnologia - IBICT/MCTIC
Instituto Brasileiro de Informação em ciência e Tecnologia - IBICT/COEPE
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - CAPES
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Open Knowledge Foundation - OKBr
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação - UnB
Rede Nacional de ensino e Pesquisa - RNP



ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

Marco Data de início Data de encerramento Responsáveis

Implantação de uma rede interinstitucional pela 

Ciência Aberta 01/10/2018 31/03/2019

Embrapa*

IBICT

Fiocruz

Realização de diagnóstico nacional e internacional da 

Ciência Aberta

01/10/2018 31/03/2019

UnB*

Fiocruz

Rede Nacional de ensino e 

Pesquisa (RNP)

Definição de diretrizes e princípios para políticas 

institucionais de apoio à Ciência Aberta 01/11/2018 30/11/2019

IBICT*

Fiocruz

Embrapa

Promoção de ações de sensibilização, participação e 

capacitação em Ciência Aberta 01/11/2018 31/07/2020

IBICT*

Capes

Fiocruz

Articulação com agências de fomento para a 

implantação de ações de apoio à Ciência Aberta 01/03/2018 31/03/2020

CPNPq*

Capes

Embrapa

Articulação com editores científicos para a 

implantação de ações em apoio à Ciência Aberta 01/03/2019 31/03/2020

IBICT*

Capes

UnB

Implantação de infraestrutura federada piloto de 

repositórios de dados de pesquisa

01/01/2018 30/06/2020

Rede Nacional de ensino e 

Pesquisa (RNP)*

CNPq

IBICT

Proposição de padrões de interoperabilidade para 

repositórios de dados de pesquisa

01/11/2018 31/03/2020

IBICT*

Open Knowledge

Rede Nacional de ensino e 

Pesquisa (RNP)

Proposição de conjunto de indicadores para aferição 

da maturidade em Ciência Aberta 01/09/2019 31/07/2020

Embrapa*

Open Knowledge

CNPq





Governo aberto é muito mais do que informações e dados

abertos: é um antídoto contra os movimentos que procuram

restringir o espaço de atuação cívica e uma grande

oportunidade para as pessoas participarem efetivamente das

decisões que afetam suas vidas.

O maior potencial do governo aberto é a
sua capacidade para melhorar o bem-estar
humano!



Obrigado

Marcelo de Brito Vidal

Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparência

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

www.governoaberto.cgu.gov.br


