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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

17 de novembro de 2017 Compromisso 9 – Consolidar uma rede 
aberta no setor pu blico de forma 
colaborativa e transparente com a 
sociedade 

Luanna Sant’Anna Roncaratti (MPDG) 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministe rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gesta o – Responsa vel 

Ministe rio da Justiça e Cidadania 

Escola Nacional de Administraça o Pu blica 

Secretaria de Governo 

Laborato rio Hacker da Ca mara dos Deputados 

Ministe rio da Sau de 

Age ncia Nacional de Vigila ncia Sanita ria 

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS) 

Em outubro de 2017 foi realizada em Brasí lia a 3ª Semana de Inovaça o, tendo sido lançada oficialmente a Plataforma 
de Inovaça o para uso dos membros da InovaGov. Houve significante aumento das adeso es a  rede, que hoje conta 
com mais 70 organizaço es, sendo 50 instituiço es pu blicas e um grupo em expansa o dos setores privado, acade mico 
e do terceiro setor (os atores na o governamentais hoje respondem por cerca de 22% da rede). No primeiro trimestre 
de 2018, esta  prevista a realizaça o de novo encontro da InovaGov, com a expectativa de conclusa o dos itens ainda 
em andamento do compromisso. 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

MARCOS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

1 – Construça o de manifesto 
da Rede de Inovaça o com a 
participaça o da sociedade 
(oficinas + consulta online) 

60% 1 de março de 2018 MPDG  O Regulamento da 
Rede foi 
publicado em 17 
de março de 
2017. O manifesto 
sera  objeto do 
pro ximo encontro 
da Rede InovaGov 
no primeiro 
trimestre de 2018 

2 – Promover e apoiar 
atividades (uma por 
semestre) de formaça o, troca 
de experie ncias e 

75% 1 de março de 2018 MPDG Ja  foram 
realizadas 3 
atividades em 
2017 
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disseminaça o de boas 
pra ticas (4 atividades) 

3 – Capilarizaça o da Rede de 
Inovaça o (comunicaça o) – 
(ativaça o, mobilizaça o e 
engajamento) 

70% [Selecionar data] MPDG Atividade 
continua da Rede 

4 – Sistematizar as formas 
de interaça o da sociedade 
com a Administraça o Pu blica 
nos processos de inovaça o 

80% Março 2018 MPDG Com a divulgaça o 
da Plataforma de 
Inovaça o e a 
realizaça o de 
encontros, os 
membros da Rede 
InovaGov podem 
compartilhar 
conteu dos, 
inclusive no que 
diz respeito a  
construça o 
coletiva de 
projetos 

5 – I Encontro da Rede de 
Inovaça o com a sociedade 
civil (manifesto, iniciativas) 
– (eventos simulta neos 
regionais) 

100% 25/05/2017 MPDG Realizado em 
25/05/2017 – 
Inovaça o Aberta 

6 – Consolidar uma 
plataforma para: registrar 
experie ncias de inovaça o 
existentes, disponibilizar 
reposito rio de ferramentas, 
processos e metodologia de 
fa cil acesso 

100% Outubro 2017 MPDG A plataforma 
Inova.gov.br foi 
lançada em 
outubro de 2017 

7 – II Encontro da Rede 
(Semana de Inovaça o) 

100%  MPDG Realizada em 
outubro de 2017 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

   

   

   

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS 

Os processos e atividades relativas ao Compromisso 09 continuam em andamento ate  o momento e vem 
avançando de forma satisfato ria, com a expansa o das aço es realizadas desde o u ltimo relato rio. Em 2017, foi 
publicado o Regulamento com as orientaço es para a adesa o de instituiço es e pessoas dos setores na o 
governamentais que queiram participar e colaborar com a InovaGov, que, atualmente, conta com cerca de 70 
organizaço es vinculadas. Em 2017, foi disponibilizada tambe m uma plataforma virtual (inova.gov.br) para 
compartilhamento de conteu do, com blog, biblioteca, grupos de discussa o e informaço es dos projetos 
desenvolvidos de forma colaborativa pelos membros da Rede. Foi realizada a 3ª Semana de Inovaça o em Gesta o 
Pu blica: transformaça o digital, evento de cara ter anual, que tem como objetivo fomentar a cultura de inovaça o 
governamental e promover a participaça o social, ampliando o conhecimento e a compreensa o sobre pra ticas e 
aço es inovadoras para a melhoria da gesta o.  



Pa gina3 

 

Ale m disso, a Rede InovaGov tem papel importante na consolidaça o da Plataforma de Cidadania Digital, instituí da 
em dezembro de 2016 pelo Decreto 8.936. O site http://www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital dispo e o Kit 
de Transformaça o de Serviços Pu blicos, conjunto de ferramentas e me todos acessí veis a s instituiço es. Com o 
objetivo de auxiliar a transformaça o digital de serviços, foram desenvolvidos projetos com membros da InovaGov 
para incluir abordagens inovadoras e a perspectiva do usua rio no desenho ou revisa o de serviços pu blicos, em 
apoio ao processo de transformaça o digital dessas iniciativas. 

http://www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital

