
	  

Declaração	  de	  Governo	  Aberto	  

Setembro	  de	  2011	  

	  

Como	  membros	  da	  Parceria	  para	  Governo	  Aberto,	  comprometidos	  com	  os	  princípios	  
salvaguardados	  na	  Declaração	  Universal	  dos	  Direitos	  Humanos,	  na	  Convenção	  das	  Nações	  
Unidas	  contra	  a	  Corrupção	  e	  em	  outros	  instrumentos	  internacionais	  aplicáveis	  relacionados	  aos	  
direitos	  humanos	  e	  à	  boa	  governança:	  

Reconhecemos	  que	  as	  pessoas	  ao	  redor	  do	  mundo	  estão	  exigindo	  mais	  abertura	  no	  governo,	  
reivindicando	  maior	  participação	  cívica	  nos	  assuntos	  públicos	  e	  buscando	  meios	  de	  tornar	  seus	  
governos	  mais	  transparentes,	  receptivos,	  responsáveis	  e	  eficientes;	  

Reconhecemos	  que	  os	  países	  encontram-‐se	  em	  estágios	  diferentes	  em	  seus	  esforços	  para	  
promover	  a	  abertura	  no	  governo	  e	  que	  cada	  um	  de	  nós	  busca	  uma	  abordagem	  coerente	  com	  
nossas	  prioridades	  e	  circunstâncias	  nacionais	  e	  as	  aspirações	  de	  nossos	  cidadãos;	  

Aceitamos	  a	  responsabilidade	  de	  aproveitar	  este	  momento	  para	  fortalecer	  nosso	  empenho	  em	  
promover	  a	  transparência,	  lutar	  contra	  a	  corrupção,	  dar	  poder	  aos	  cidadãos	  e	  dominar	  o	  poder	  
das	  novas	  tecnologias	  para	  tornar	  o	  governo	  mais	  efetivo	  e	  responsável;	  

Defendemos	  o	  valor	  da	  abertura	  em	  nosso	  compromisso	  com	  os	  cidadãos	  para	  aperfeiçoar	  os	  
serviços,	  gerir	  os	  recursos	  públicos,	  promover	  inovação	  e	  criar	  comunidades	  mais	  seguras;	  
aderindo	  aos	  princípios	  de	  governo	  aberto	  e	  transparente	  com	  a	  intenção	  de	  atingir	  maior	  
prosperidade,	  bem-‐estar	  e	  dignidade	  humana	  em	  nossos	  próprios	  países	  e	  num	  mundo	  cada	  
vez	  mais	  interconectado;	  

Juntos,	  declaramos	  nosso	  compromisso	  de:	  

Aumentar	  a	  disponibilidade	  de	  informações	  sobre	  as	  atividades	  governamentais.	  Os	  governos	  
coletam	  e	  retém	  informações	  em	  nome	  das	  pessoas	  e	  os	  cidadãos	  têm	  o	  direito	  de	  buscar	  
informações	  sobre	  atividades	  governamentais.	  Comprometemo-‐nos	  a	  promover	  o	  acesso	  



crescente	  a	  informações	  e	  divulgação	  de	  atividades	  governamentais	  em	  todos	  os	  níveis	  de	  
governo.	  Comprometemo-‐nos	  a	  intensificar	  nossos	  esforços	  de	  coletar	  e	  publicar	  
sistematicamente	  dados	  sobre	  os	  gastos	  e	  o	  desempenho	  governamentais	  relativos	  a	  serviços	  e	  
atividades	  essenciais.	  Comprometemo-‐nos	  a	  fornecer	  informações	  valiosas	  de	  maneira	  
proativa,	  entre	  as	  quais	  dados	  básicos,	  de	  forma	  oportuna,	  em	  formatos	  fáceis	  de	  localizar,	  
compreender	  e	  utilizar,	  e	  que	  facilitem	  a	  reutilização.	  Comprometemo-‐nos	  a	  disponibilizar	  o	  
acesso	  a	  soluções	  eficazes	  quando	  as	  informações	  ou	  seus	  registros	  correspondentes	  sejam	  
incorretamente	  negados,	  inclusive	  através	  de	  fiscalização	  eficaz	  do	  processo	  de	  recurso.	  
Reconhecemos	  a	  importância	  de	  normas	  transparentes	  para	  promover	  o	  acesso	  da	  sociedade	  
civil	  às	  informações	  públicas,	  bem	  como	  para	  facilitar	  a	  interoperabilidade	  dos	  sistemas	  de	  
informação.	  Comprometemo-‐nos	  a	  pedir	  a	  opinião	  pública	  para	  identificar	  as	  informações	  que	  
lhes	  sejam	  de	  maior	  valia	  e	  prometemos	  levar	  tal	  opinião	  à	  maxima	  consideração.	  

Apoiar	  a	  participação	  cívica.	  Prezamos	  a	  participação	  pública	  de	  todos,	  igual	  e	  
indiscriminadamente,	  no	  processo	  de	  tomada	  de	  decisões	  e	  formulação	  de	  políticas.	  A	  
participação	  pública,	  incluindo-‐se	  integralmente	  a	  das	  mulheres,	  aumenta	  a	  eficácia	  dos	  
governos,	  que	  se	  beneficia	  do	  conhecimento	  e	  ideias	  das	  pessoas	  e	  de	  sua	  capacidade	  de	  
fiscalização.	  Comprometemo-‐nos	  a	  tornar	  a	  formulação	  de	  políticas	  e	  a	  tomada	  de	  decisões	  
mais	  transparente,	  criando	  e	  usando	  canais	  para	  requisitar	  a	  opinião	  pública	  e	  aprofundando	  a	  
participação	  pública	  na	  elaboração,	  monitoramento	  e	  avaliação	  das	  atividades	  	  
governamentais.	  Comprometemo-‐nos	  a	  proteger	  a	  capacidade	  das	  organizações	  sem	  fins	  
lucrativos	  e	  da	  sociedade	  civil	  de	  operar	  de	  forma	  coerente	  com	  nosso	  comprometimento	  à	  
liberdade	  de	  expressão,	  associação	  e	  opinião.	  Comprometemo-‐nos	  a	  criar	  mecanismos	  para	  
permitir	  maior	  colaboração	  entre	  os	  governos	  e	  as	  organizações	  e	  empresas	  da	  sociedade	  civil.	  

Implementar	  os	  mais	  altos	  padrões	  de	  integridade	  profissional	  por	  todas	  a	  nossas	  
administrações.	  O	  governo	  que	  presta	  contas	  exige	  altos	  padrões	  éticos	  e	  códigos	  de	  conduta	  
para	  seus	  funcionários	  públicos.	  Comprometemo-‐nos	  a	  ter	  políticas,	  mecanismos	  e	  práticas	  
fortes	  contra	  a	  corrupção,	  garantindo	  a	  transparência	  na	  gestão	  do	  dinheiro	  público	  e	  das	  
aquisições	  públicas	  e	  fortalecendo	  o	  estado	  de	  direito.	  Comprometemo-‐nos	  a	  manter	  ou	  a	  
instituir	  um	  sistema	  jurídico	  para	  tornar	  públicas	  as	  informações	  sobre	  rendimentos	  e	  bens	  de	  
altos	  funcionários	  públicos.	  Comprometemo-‐nos	  a	  promulgar	  e	  implementar	  leis	  de	  proteção	  a	  
autores	  de	  denúncias.	  Comprometemo-‐nos	  a	  disponibilizar	  ao	  público	  informações	  relativas	  às	  
atividades	  e	  à	  eficácia	  de	  nossas	  organizações	  de	  prevenção	  e	  aplicação	  da	  lei	  em	  matérias	  
referentes	  à	  corrupção,	  bem	  como	  procedimentos	  para	  recorrer	  a	  tais	  organizações,	  
respeitando	  a	  confidencialidade	  de	  informações	  específicas	  de	  segurança	  pública.	  
Comprometemo-‐nos	  a	  intensificar	  os	  elementos	  dissuasivos	  contra	  subornos	  e	  outras	  formas	  
de	  corrupção	  nos	  setores	  público	  e	  privado,	  bem	  como	  a	  compartilhar	  informações	  e	  
conhecimento.	  



Ampliar	  o	  acesso	  a	  novas	  tecnologias	  para	  fins	  de	  abertura	  e	  prestação	  de	  contas.	  As	  novas	  
tecnologias	  oferecem	  oportunidades	  para	  a	  troca	  de	  informações,	  participação	  pública	  e	  
colaboração.	  Pretendemos	  dominar	  tais	  tecnologias	  para	  tornar	  públicas	  as	  informações	  a	  fim	  
de	  possibilitar	  sua	  compreensão	  pelo	  povo	  sobre	  as	  atividades	  de	  seu	  governo	  e	  para	  
influenciar	  decisões.	  Comprometemo-‐nos	  a	  criar	  espaços	  online	  acessíveis	  e	  seguros	  como	  
plataformas	  para	  prestar	  serviços,	  cativar	  o	  público	  e	  compartilhar	  informações	  e	  ideias.	  
Reconhecemos	  que	  o	  acesso	  igualitário	  e	  fácil	  à	  tecnologia	  representa	  um	  desafio	  e	  
comprometemo-‐nos	  a	  buscar	  conectividade	  crescente	  online	  e	  móvel,	  enquanto	  também	  
identificamos	  e	  promovemos	  o	  uso	  de	  mecanismos	  alternativos	  para	  participação	  cívica.	  
Comprometemo-‐nos	  a	  atrair	  a	  sociedade	  civil	  e	  a	  comunidade	  empresarial	  para	  que	  
identifiquem	  práticas	  eficazes	  e	  abordagens	  inovadoras	  para	  alavancar	  novas	  tecnologias	  que	  
capacitem	  as	  pessoas	  e	  fomentem	  transparência	  no	  governo.	  Reconhecemos	  também	  que	  o	  
crescente	  acesso	  à	  tecnologia	  implica	  o	  apoio	  à	  capacidade	  do	  governo	  e	  dos	  cidadãos	  de	  
utilizá-‐la.	  Comprometemo-‐nos	  a	  apoiar	  e	  a	  desenvolver	  o	  uso	  de	  inovações	  tecnológicas	  tanto	  
por	  funcionários	  públicos	  como	  por	  cidadãos.	  Entendemos	  também	  que	  a	  tecnologia	  
representa	  um	  complemento	  para	  informações	  claras,	  acessíveis	  e	  úteis,	  não	  um	  substituto.	  

Reconhecemos	  que	  o	  governo	  aberto	  é	  um	  processo	  que	  exige	  compromisso	  contínuo	  e	  
prolongado.	  Comprometemo-‐nos	  a	  notificar	  publicamente	  as	  ações	  tomadas	  para	  levar	  a	  cabo	  
esses	  princípios,	  a	  consultar	  o	  público	  sobre	  sua	  implementação	  e	  a	  renovar	  nosso	  
compromisso	  à	  luz	  de	  novos	  desafios	  e	  oportunidades.	  

Prometemos	  dar	  o	  exemplo	  e	  contribuir	  para	  o	  avanço	  do	  governo	  aberto	  em	  outros	  países	  
através	  do	  compartilhamento	  de	  melhores	  práticas	  e	  conhecimento	  e	  da	  tomada	  de	  
compromissos	  expressados	  nesta	  declaração	  de	  forma	  voluntária,	  não	  obrigatória.	  Nossa	  meta	  
é	  fomentar	  a	  inovação	  e	  impulsionar	  o	  progresso,	  não	  definir	  padrões	  a	  serem	  usados	  como	  
precondição	  para	  a	  cooperação	  ou	  assistência	  nem	  para	  classificar	  os	  países.	  Salientamos	  que	  
para	  a	  promoção	  da	  abertura	  é	  importante	  uma	  abordagem	  abrangente	  e	  a	  disponibilidade	  de	  
assistência	  para	  apoiar	  o	  fortalecimento	  da	  capacidade	  e	  das	  instituições.	  

Comprometemo-‐nos	  a	  adotar	  estes	  princípios	  em	  nossos	  compromissos	  internacionais	  e	  a	  
trabalhar	  para	  cultivar	  uma	  cultura	  global	  de	  governo	  aberto	  que	  dê	  autonomia	  aos	  cidadãos	  e	  
lhes	  apresente	  resultados	  e	  avance	  os	  ideais	  do	  governo	  aberto	  e	  participativo	  do	  século	  XXI.	  

	  


