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O que é Governo Aberto?

T r a n s p a r ê n c i a

informações e dados 

publicos estão disponíveis 

publicamente e podem ser 

reutilizados (ex: Portal da 

Transparência do Governo 

Federal)

I n t e g r i d a d e

o interesse público é 

priorizado sobre os 

interesses privados (ex: 

Estratégia Nacional de 

Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro)

as ações do governo são 

explicadas e as demandas 

dos cidadãos são atendidas 

(ex: Sistema de Ouvidorias 

do Poder Executivo Federal 

(e-Ouv))

as perspectivas e 

contribuições dos cidadãos e 

das partes interessadas são 

incorporadas à tomada de 

decisão (ex: Orçamento

Participativo em Porto Alegre)

A c c o u n t a b i l i t y P a r t i c i p a ç ã o

”[Uma] cultura de governança que promove os princípios de transparência, integridade, accountability e 

participação das partes interessadas em apoio à democracia e ao crescimento inclusivo.” 

(OECD Recommendation of the Council on Open Government)
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Quais são os benefícios do governo aberto?
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Recomendação do Conselho da OCDE 
sobre Governo Aberto (2017)

Aprovado em 2017 como o primeiro instrumento legal internacionalmente reconhecido sobre 

governo aberto, contém 10 disposições que fornecem uma estrutura de governança e 

implementação.

Ambiente propício

Quadros de implementação

O caminho a seguir



Novas fronteiras para o Governo Aberto

Promover e proteger o espaço cívico 

é uma condição prévia para a boa 

governança e o crescimento inclusivo, 

além de ser essencial para a 

implementação eficaz e eficiente de 

politicas de governo aberto e 

iniciativas de participação das partes 

interessadas.

A OCDE publicou o primeiro relatório 

internacional sobre o uso de 

processos deliberativos 

representativos para lidar com 

problemas complexos, como  a 

mudança climática e as decisões de 

investimento em infraestrutura.

A OCDE reconhece a comunicação 

pública como um componente 

fundamental para apoiar reformas de 

governo aberto e publicará o primeiro 

relatório internacional baseado em 

evidências de 60 países.



Governo Aberto

Áreas de trabalho

Governo e Estado 

aberto

Espaço cívico

Participação Cidadã

Inovadora

Comunicação pública 

para governo aberto

Transparência e 

Accountability
Recomendação do 

Conselho da OCDE 

sobre Governo Aberto 

(2017)

na OCDE



Revisões da OCDE sobre Governo Aberto

As revisões da OCDE sobre Governo Aberto apoiam os países em seus esforços para construir 

governos mais abertos, participativos e responsáveis que possam restaurar a confiança dos 

cidadãos e promover o crescimento inclusivo.

São aprimorados 

através da 

perspectiva da 

OCDE.

Se beneficiam de 

todas as áreas 

relevantes de 

trabalho da OCDE.

São adaptados às 

necessidades do 

governo requerente



Revisão da OCDE sobre

Governo Aberto no Brasil 



Brasil – Um parceiro-chave no trabalho da 
OCDE sobre Governo Aberto

- Parceiro fundamental da Unidade de Governo Aberto da OCDE 

• Aderente da Recomendação do Conselho da OCDE sobre 

Governo Aberto 

• Participante ativo do Working Party on Open Government

• Numerosas contribuições nos processos de revisões por pares 

da OCDE (e.g. Guatemala, Indonesia, Costa Rica)

- Parte importante em publicações de governo aberto

- Co-presidente da Rede da OCDE sobre Governo  aberto e 

Inovador na América Latina e Caribe



Increasingly loud call for impact indicators

Objetivos

Apoiar as autoridades públicas na implementação de 

estratégias e iniciativas de governo aberto

Promover os princípios do governo aberto: transparência, 

accountability e participação

Apoiar a construção de um Estado Aberto no Brasil



Increasingly loud call for impact indicators

Entregáveis concretos



1. O ambiente propício para 

um governo aberto

2. Cultura de governo aberto 

no setor público

Governançado Governo

Aberto

Temas da revisão

3. Transparência na prática

4. Participação na prática

5. Accountability na prática

7. Abertura além do governo, 

rumo a um estado aberto

8. A contribuição do setor 

privado para o governo 

aberto

Proteção do espaço cívico como elemento transversal



Metodologia – Um processo colaborativo

Uma análise integral 

com recomendações 

acionáveis baseadas 

em evidência

Questionários

• CGU

• Instituições públicas

• Outros atores estatais

• Sociedade civil

Revisões por Pares

Países parceiros que 

enfrentaram ou estão 

enfrentando desafios 

semelhantes aos que estão 

sendo avaliados na Revisão

Missões  de verificação

• Virtual

• Pares

• Entrevistas com 

funcionários públicos 

e sociedade civil

Pesquisa

Uso de recursos 

acadêmicos, relatórios 

governamentais 

acessíveis ao público, 

dados etc.



Monitoring 
instrumentCalendario



THANK YOU!
MUITO OBRIGADO !

Contacto:
Alessandro.Bellantoni@oecd.org

oe.cd/opengov

mailto:Alessandro.Bellantoni@oecd.org
oe.cd/opengov

