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Metodologia 3º Plano de Ação
Construção Conjunta em Mesas Temáticas

1º Plano de Ação

� Apresentado em 2011;

� 5 órgãos envolvidos: CGU, MPOG, MCTI, MEC e

SG/PR, CGU responsável;

� 32 compromissos pactuados, 94% deles foram
implementados total ou parcialmente;

Considerações:

� Pouca ou nenhuma participação da sociedade;

� Compromissos pouco ambiciosos/transformadores.

� Criação de GT informal com 10 OSCs (2012),

que apoiou GE-CIGA na criação de mecanismos

participativos.

2º Plano de Ação

Diálogo Virtual: 
Governo e 
Sociedade

Apresentação de 
propostas 

próprias do 
Governo Federal

Diálogo 
Presencial: 
Governo e 
Sociedade

Consolidação do 
Plano de Ação

Aprovação do 
novo Plano de 
Ação: CIGA

� Alto grau de conflito e frustração governo/sociedade;

� Criação dos compromissos feito de forma 
compartimentada;

� Governo participa apenas na fase final de criação, 
aprovando ou não as propostas;
� Propostas “inconstitucionais e irrealizáveis” provenientes dos Diálogos;

� Propostas “conservadoras”, pouco transformadoras por parte do governo.

2º Plano de Ação: considerações
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3°Plano: desafios

Formular compromissos:

� transversais, ambiciosos e concretos;

� em parceria com a sociedade em todos os processos; 

� Transformadores: que avancem na abertura do 
governo.

3º Plano: Proposta Metodologia

G) Monitoramento

F) Redação do Plano de Ação

E) Aprovação Das Propostas

D) Cocriação de Propostas

C) Definição do Problema

B) Formação das Mesas Temáticas

A) Definição de Tema

A) Definição de Temas

Atores Objetivos Atividades envolvidas

CGU + GE

• Definir temas que 

nortearão os 

trabalhos das Mesas 

Temáticas;

• Sugestão pelo GE e GT decide quais temas farão parte das 

mesas temáticas.

B) Formação das Mesas Temáticas

Atores Objetivos Atividades envolvidas

GE e 

GT

• Definir representantes 

dos órgãos de governo 

e de entidades da 

sociedade civil 

especialistas no tema.

• Presidência: 02 presidentes. O representante do Governo deverá ser 

definido pelo GE-CIGA e o representante de entidade da Sociedade Civil 

deverá ser definido pelo GT. Como pré-requisito de participação, é 

requerido alto grau de especialidade da entidade no tema abordado.

• Componentes das Mesas: A CGU convida órgãos e entidades da 

sociedade civil para participação nas mesas. 

• Caso outras entidades ou cidadãos queiram participar das mesas 

enquanto componentes, o pedido deverá ser enviado para os 

presidentes.
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C) Definição do Problema

Atores Objetivos Atividades envolvidas

Mesas 

Temáticas

• Levantar problemas 

existentes na área de 

política pública;

Definir um problema 

para a próxima etapa.

• Apresentação do trabalho e integração das mesas

• Levantamento de cenário : os Presidentes das Mesas ficam 

responsáveis por apresentar um levantamento do cenário relacionado 

ao tema.

• Definição de Problema: a atividade se dará a partir da seguinte 

reflexão: “Dado o cenário em que se encontra o Tema, quais os 

principais problemas da área?”. Com os problemas levantados, os 

membros da mesa preenchem as matrizes de priorização de problemas.

Problema Especificidade Gravidade Urgência Avaliação

Problema 01 0

Problema 02 0

Problema 03 0

Problema 04 0

Especificidade GRAVIDADE URGÊNCIA
1=Genérico 1 = Sem gravidade 1 = Não tem pressa

2 = Amplo (poderia ser mais

específico)

2 = Grave 2 = O mais cedo possível

3 =  Específico 3=Extremamente grave 3 = Ação imediata

Matriz EGU

PASSO 01: MATRIZ EGU

Problema

Governo Aberto 

(Accountability, 

Participação, Transparência) 

- 0-3

Potencial de contribuição do 

PEF para atacar o problema 

(competência) - 0 -3*

Mobilização da Sociedade 

em torno do poblema 0-3** Nota Governo Aberto

Problema 01

Problema 02

Problema 03

Problema 04

Problema 05

Governo Aberto 

(Accountability, 

Participação, Transparência) 

- 0-3

Potencial de contribuição do 

PEF para atacar o problema - 

0 -3

Mobilização da Sociedade 

em torno do poblema 0-3

1=Governo Aberto 

afetaria pouco

0=PEF não pode atacar o 

problema

0= O tema não é de 

interesse

2=Governo Aberto ajuda 

a combater o problema

2=Ações do PEF são 

limitadas

2= pouco mobilizada a 

respeito do tema

3=Governo Aberto é 

fundamental para solução 

do problema

3=PEF tem plenas 

condições legais e é sua 

atribuição direta atacar o 

problema

3=Múltiplos setores 

encontram-se 

mobilizados

Matriz de Governo Aberto

* Preenchimento exclus ivo por governo 

** Preenchimento exclus ivo por soc. Civi l

PASSO 02: Matriz de Governo Aberto
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D) Cocriação de Propostas

Atores Objetivos Atividades envolvidas

Mesas e 

Consulta

• Construção de 

propostas concretas e 

com forte afinidade 

com objetivos da OGP.

• Levantamento de AÇÕES: brainstorming a partir da reflexão: “De que forma 

medidas de governo aberto poderiam contribuir para a solução do problema?” As 

ações serão colocadas em quadro à frente da mesa. Repete-se a atividade a partir 

de novas reflexões: “de que forma o governo executivo federal poderia contribuir 

para esta ação? De que forma a sociedade civil poderia contribuir para esta ação?”. 

As contribuições serão adicionadas à solução.

• Construção conjunta de PROPOSTAS: preenchimento em conjunto de formulário de 

proposta, que  consta no anexo III a este documento. Ao final, caso haja mais de 

duas propostas, o grupo prioriza apenas 02 (duas) propostas por meio de matriz de 

priorização de proposta, constante nos anexos IV deste documento.

• Consulta Pública às PROPOSTAS: as fichas preenchidas das propostas aprovadas 

pelas mesas serão objetos de consultas públicas, momento virtual em que cidadãos 

poderão contribuir ou pedir esclarecimentos sobre aspectos do compromisso.

• Fechamento das PROPOSTAS: a mesa se reúne para responder as contribuições dos 

cidadãos e deliberar sobre possíveis alterações nas propostas.

E) Aprovação Das Propostas

Atores Objetivos Atividades envolvidas

GE, GT

• Aprovação dos 

trabalhos das 

Mesas pelo GT e 

GE.

• Aprovação pelo GT

• Aprovação Pelo GE-CIGA

• Consulta pública



09/12/2015

5

F) Redação do Plano de Ação

Atores Objetivos Atividades envolvidas

CGU

• Produzir documento 

final a ser entregue à 

OGP Internacional.

• Compilação de compromissos;

• Tradução de documento;

• Entrega à OGP Internacional.

G) Monitoramento

Atores Objetivos Atividades envolvidas

Atribuídos 

pelas 

Mesas

• Monitorar 

compromissos 

construídos em 

conjunto.

• Entidades e órgãos do governo responsáveis pelo 

monitoramento das propostas deverão apresentar, a 

cada 03 meses, o andamento dos compromissos.

• O relatório de monitoramento será publicado no site da 

OGP no Brasil.

Calendário Preliminar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprovação Metodologia CGU+GE+GT

Definição de Temas

Formação das Mesas

Definição do Problema

Cocriação de Propostas

Aprovação das Propostas

Redação do Plano de Ação

Entrega do PAN

JunhoNovembro
Atividade Responsável

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio


