
Diálogo Virtual
Governo e Sociedade Civil no Brasil

A Open Government Partnership (OGP) ou Parceria para Governo 
Aberto é uma iniciativa multilateral internacional com o objetivo 
de garantir compromissos concretos de governos nas áreas de 
promoção da transparência, luta contra a corrupção, participação 
social e fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias 
visando tornar os governos mais abertos, efetivos e responsáveis. 
A iniciativa começou em setembro de 2011 e conta atualmente 
com a participação de 57 países.

Os países têm como tarefa apresentar um plano de ação com os 
compromissos assumidos. Para tornar o processo mais democrático, 
a OGP promove a participação ativa da sociedade na construção 
do plano e no acompanhamento de sua implementação. A criação 
de espaços de debate sobre os planos de ação nacionais com a 
sociedade, como a consulta “Diálogos Governo e Sociedade Civil 
no Brasil”, faz parte da estratégia.

No Diálogo Virtual a sociedade civil poderá enviar comentários 
sobre o balanço da implementação do atual Plano de Ação 
Brasileiro e elaborar 15 propostas de possíveis compromissos para 
o novo Plano de Ação.
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O Diálogo Virtual acontece em quatro fases no e-Democracia:

29/10 a 21/11/2012
Fase 1: Balanço do atual plano de ação brasileiro
Nessa fase, os participantes podem ler e comentar o primeiro plano de ação 
brasileiro, elaborado em 2011.

31/10 a 21/11/2012
Fase 2: Criação de propostas
Nessa fase os participantes apresentam, discutem e organizam suas ideias em 
propostas, com o apoio de uma equipe de mediação. Num ambiente próprio, 
os ministérios também apresentam propostas para receber comentários e 
sugestões da sociedade. Tendo como princípios valorizar e dar mais visibilidade 
às ideias da sociedade civil, as propostas dos ministérios nāo integram o 
conjunto daquelas que serāo priorizadas, mas podem inspirar novas propostas 
pela sociedade.

22 a 28/11/2012
Fase 3: redação de propostas
Depois de listadas as propostas de compromissos da sociedade civil para o plano 
brasileiro, este será o momento de afinar a redação de cada uma delas por meio 
da ferramenta wiki, que permite a criação de textos de forma colaborativa.

30/11 a 5/12/2012
Fase 4: Priorização de propostas
Na etapa final, cada participante distribui até 25 pontos entre as propostas que 
considerar mais relevantes, sendo no máximo cinco pontos por proposta.

todas as fases começam e terminam ao meio-dia

E depois?

As 15 propostas de compromissos melhor pontuadas no Diálogo Virtual (a 
primeira proposta mais votada em cada desafio mais as 10 melhores colocadas 
no ranking geral de priorização) serão o ponto de partida para o Diálogo 



Presencial, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2012, em Brasília. As 15 propostas 
do Diálogo Virtual e as 15 propostas resultantes do Diálogo Presencial, num total 
de 30 propostas, serão analisadas pelos ministérios no início de 2013. Em março 
de 2013 você poderá verificar quais propostas foram incorporadas no plano de 
ação brasileiro e, a partir de abril de 2013, acompanhar sua implementação 
pelo sistema de monitoramento online.

Sobre a fase de elaboração de propostas

As propostas devem ser elaboradas em torno de uma das cinco áreas de desafios 
da Parceria para o Governo Aberto:

 1  melhoria da prestação de serviços públicos: medidas que visam aprimorar 
serviços públicos oferecidos aos cidadãos como saúde, educação, justiça crimi-
nal, água, eletricidade, telecomunicações, entre outros. O objetivo é ampliar 
tanto a qualidade, quanto o acesso a esses serviços a partir do estímulo a méto-
dos e soluções inovadoras.

 2  Aumento da integridade pública: ações ligadas à ética pública e combate à 
corrupção, acesso à informação, reforma de financiamento de campanha, liber-
dade da sociedade civil e da mídia.

 3  Gestão mais efetiva dos recursos públicos: envolve medidas que versam 
sobre gestão orçamentária, compras e licitações governamentais, gestão e pre-
servação de recursos naturais e assistência internacional.

 4  Criação de comunidades mais seguras: o desafio aborda não só a melhoria 
e ampliação da segurança pública no que refere a controle da violência e crimi-
nalidade, como também respostas a situações de crise e desastre e ameaças 
ambientais.

 5  Aumento da responsabilidade corporativa: estimular e garantir que as em-
presas e corporações sejam mais sensíveis ao contexto em que operam, atuan-
do de maneira responsável em áreas como meio ambiente, combate à corrup-
ção, proteção ao consumidor e engajamento comunitário.



Agenda de bate-papos

1 O que é a OGP e esclarecimentos sobre o balanço
30/10/12 às 19h30

2 O que são propostas de compromissos para governo aberto?
1/11/12 às 19h30

3 Desafio 1 Melhoria da prestação de serviços públicos
5/11/12 às 19h30 

    
4 Desafio 2 Aumento da integridade pública

6/11/12 às 19h30

5 Desafio 3 Gestão mais efetiva dos recursos públicos
7/11/12 às 19h30

6 Desafio 4 Criação de comunidades mais seguras
8/11/12 às 19h30

7 Desafio 5 Aumento da responsabilidade corporativa
12/11/12 às 19h30

8 O que é uma proposta de compromisso consistente para a OGP?
22/11/12 às 19h30
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