
 
 

 
DEVOLUTIVA DA CONSULTA PÚBLICA PARA 

DEFINIÇÃO DOS TEMAS DA SOCIEDADE CIVIL – Etapas 1 e 2  
 

 

Introdução 

O processo de elaboração do 5º Plano de Ação brasileiro, no âmbito da Parceria para Governo 

Aberto (Open Government Partnership - OGP), está sendo realizado conforme metodologia 

definida pelo Comitê Interministerial Governo Aberto (CIGA) e pelo Grupo de Trabalho da 

Sociedade Civil para Assessoramento em Governo Aberto.   

O 5º Plano de Ação Nacional utiliza modelo similar ao adotado nos 3º e 4º Planos, que 

aperfeiçoaram os mecanismos de participação da sociedade no processo de elaboração e 

implementação dos compromissos brasileiros e foram replicados e elogiados 

internacionalmente. Neste Plano alguns ajustes foram feitos para ampliar ainda mais o alcance 

e a diversidade do processo participativo.  

A referida metodologia prevê a realização de três fases de trabalho: i) Fase de Definição de 

Temas; ii) Fase de Cocriação; e iii) Fase de Aprovação do Plano. 

A fase de Definição dos Temas compreende a etapa de seleção dos principais assuntos 

relacionados às políticas de Governo Aberto. Divididos em três categorias i) priorizados pela 

sociedade civil, ii) priorizados pelo governo, e iii) priorizados por outros Poderes. 

•  Temas priorizados pela sociedade civil - Os cinco temas priorizados pela sociedade são 

selecionados por meio de consulta pública dividida em duas etapas. No primeiro 

momento, a sociedade indica qualquer tema que considera importante de ser tratado por 

meio de políticas de Governo Aberto. As sugestões são compiladas em linhas temáticas 

por área de atuação, definidas conjuntamente entre Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade 

Civil e Controladoria-Geral da União (CGU), como órgão coordenador do Comitê 

Interministerial de Governo Aberto (CIGA). No segundo momento, é aberta votação para 

priorização dos temas, dentre aqueles compilados. São selecionados os cinco temas mais 

votados, limitando-se a dois temas por área de atuação (tais como saúde, educação, meio 

ambiente etc.). Essa limitação visa atender ao anseio da população e, ainda assim, garantir 

a diversidade de áreas trabalhadas no Plano de Ação. 

• Temas priorizados pelo Governo – os cinco temas priorizados pelo Governo são 

selecionados entre aqueles considerados estratégicos para o Governo Federal, conforme 

demonstração de interesse e disponibilidade dos órgãos. No caso de um número de 

propostas superior a 5 (cinco), a escolha é definida conjuntamente entre a CGU e o GT.  



 
 

• Temas priorizados por outros Poderes – os dois temas que englobem os poderes 

Legislativo e Judiciário. Para tanto, a CGU articula com esses Poderes a fim de estimular a 

participação destes no Plano Brasileiro de Governo Aberto.  

Segundo a metodologia, definidos todos os temas (priorizados pela sociedade civil; priorizados 

pelo governo; e priorizados por outros Poderes), passa-se para a etapa de cocriação, quando se 

discutem os desafios e se definem os compromissos. As oficinas de cocriação são reuniões que 

contam com a participação paritária de especialistas do governo e da sociedade civil nos temas 

definidos. 

Etapa 1 – Consulta Pública para proposição de temas 

A consulta pública para selecionar os temas da sociedade civil na construção do 5º Plano de Ação 
do Brasil na OGP ocorreu entre os dias 07 de janeiro de 2021 e 05 de fevereiro de 2021, por 
meio da plataforma Participa + Brasil (https://www.gov.br/participamaisbrasil/pagina-inicial). 
Nesta etapa, qualquer cidadão poderia propor livremente temas a serem trabalhados por meio 
de políticas de Governo Aberto no futuro Plano de Ação. 

 
Qual o objetivo da Consulta Pública para proposição de temas? 

A consulta teve o objetivo de identificar temas que a sociedade gostaria de ver aprofundados e 
discutidos por oficinas compostas por atores especializados da sociedade civil e do governo, com 
a finalidade de construir, em conjunto, compromissos internacionais com relação ao tema 
proposto. Entende-se que a ampla participação de cidadãos de diferentes segmentos 
(sociedade, setor privado, academia) e com diferentes perfis (raça, gênero, religião, região) 
possibilita que os temas sejam mais representativos e que alcancem demandas importantes 
para a sociedade.  

As contribuições deveriam demonstrar a relação dos temas propostos com os princípios de 
Governo Aberto (transparência, participação social, accountability - responsabilização e 
prestação de contas, combate à corrupção e inovação). No total, foram apresentadas 64 
contribuições.  Para acessar a lista completa das propostas apresentadas pela sociedade, acesse: 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-
brasileiro 

 

Compilação 

A partir de contribuições da sociedade, foram identificados os aspectos que remetessem a 

temas de governo aberto. Feito esse exercício de classificação, foi realizada uma compilação em 

grandes grupos temáticos. Vale mencionar que as propostas que abordavam mais de um tema 

foram incorporadas em mais de um grupo temático. Esse trabalho foi realizado de forma 

compartilhada entre o Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil e a Controladoria-Geral da 

União (CGU). A subdivisão objetivou uma melhor sistematização do processo de proposição dos 

temas.  

Importante destacar que, mesmo nos casos em que a proposta apresentada tinha pouca ou 

nenhuma relação com Governo Aberto, a manifestação do cidadão foi considerada, sendo 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/pagina-inicial
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-brasileiro
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-brasileiro


 
 

incorporada em grupos com abordagens próximas. Assim, as 64 propostas de temas 

apresentadas pela sociedade foram agrupadas em 34 grupos temáticos específicos e 15 áreas 

temáticas.  Conheça como foi Sistematização dos temas.  

 

Etapa 2 – Consulta Pública para priorização de temas 

A segunda etapa da consulta pública foi realizada entre os dias 12 de fevereiro de 2021 e 04 de 
março de 2021, por meio da plataforma Participa + Brasil. De acordo com a metodologia 
aprovada, a sociedade participou da escolha de cinco temas, os quais serão trabalhados 
posteriormente nas oficinas de cocriação, podendo resultar em compromissos para o futuro 
Plano de Ação. 

 

Como funcionou a Fase 2? 

A fase 2 da consulta pública teve como objetivo definir, por meio de votação aberta, os cinco 

temas priorizados pela sociedade para inclusão no 5º Plano de Ação. Assim, foi aberta consulta 

ao público para votação em, no máximo, cinco dos 34 grupos temáticos definidos na etapa 

anterior. No total, foram contabilizados 1783 votos. Conforme previsão da metodologia, foram 

selecionados os cinco temas mais votados, limitando-se a dois temas por área de atuação (tais 

como saúde, educação, meio ambiente etc.).  

ÁREA TEMÁTICA  GRUPO TEMÁTICO  NÚMERO DE 

VOTOS 

RECEBIDOS 

Agropecuária Cadeias Agropecuárias e Dados Abertos 274 

Agricultura Familiar 55 

Ciência Diretrizes e Fomento à Produção de Ciência Aberta 62 

Transparência e Participação na Publicação Científica 47 

Combate à 

Corrupção 

Combate à Corrupção no Setor Público 109 

Compliance Compliance em Entes Subnacionais  7 

Dados Abertos 

  

Gestão de Dados Abertos 80 

Monitoramento e Incentivo a Dados Abertos em Municípios 47 

Desenvolvimento 

Urbano 

Transparência e Fomento ao Desenvolvimento Urbano 15 

Direitos Humanos 

  

Direitos Humanos e Dados Abertos 83 

Gênero e Governo Aberto 80 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/noticias/2021/2/consultapublica-etapa1-resultado.xlsx


 
 

Raça e Governo Aberto 75 

Povos e Comunidades Tradicionais e Governo Aberto 50 

Economia 

  

Empreendedorismo 13 

Empregabilidade 9 

Educação 

  

Educação Aberta 29 

Avaliação da Qualidade da Educação 22 

Educação Integral 21 

Inovação Governo Digital  34 

Meio Ambiente 

  

Meio Ambiente, Florestas e Dados Abertos 163 

Maus Tratos de Animais e Governo Aberto 106 

Participação e Prestação de Contas das Políticas Ambientais 60 

Recursos Hídricos e Transparência 18 

Participação e 

Controle          Social 

  

Controle Social e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 

(ODS) 

31 

Participação Social e Terceiro Setor 16 

Participação Aberta 12 

Saúde  Saúde e Governo Aberto 50 

Segurança Pública Segurança Pública e Dados Abertos 38 

 

Transparência 

Lei de Acesso à Informação 49 

Transparência de Compras Públicas 47 

Código Aberto 35 

Transparência financeira 29 

Diário Oficial Aberto 14 

Transparência no Inmetro   3 

TOTAL                                                                                                                                      1783 

 

 

 



 
 

Grupos Temáticos mais votados 

Grupo Temático 
Número de Votos 

Recebidos 

Cadeias Agropecuárias e Dados Abertos 274 

Meio Ambiente, Florestas e Dados Abertos  163 

Combate à Corrupção no Setor Público  109 

Maus Tratos de Animais e Governo Aberto 106  

Direitos Humanos e Dados Abertos  83 

 
Para acessar o resultado da votação dos temas priorizados pela sociedade, acesse: 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/5o-plano-de-acao-
brasileiro 
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