
Uma oportunidade
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PARTE I: Como é feito o Plano de 

Ação
Melhores práticas e mecanismos de participação
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Governo Sociedade Civile co-criam o plano de ação



Melhores práticas






1. Definir
Disponibilizar de forma detalhada e com antecedência
os procedimentos da consulta (pelo menos online)

2. Notificar
Alertar com antecedência as etapas da consulta

3. Mobilizar
Realizar campanha de mobilização para aumentar a 
participação



Melhores práticas
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4. Usar canais diversos
Realizar consultas online e presencial, de 
preferência de formas variadas

5. Diversificar opiniões
Realizar consultas abrangentes incluindo sociedade
civil e setor privado

6. Documentar e dar retorno
Publicar devolutiva das consultas públicas e dar
retorno público sobre as decisões tomadas



Mecanismos de participação



Enquanto isso, em 9 países…



Resultados

Os Planos de 
Ação estão

inovando na
interação
governo e 

sociedade civil

Apenas um 
pequeno grupo

de ONGs 
participam do 

processo

Cidadãos pouco
conhecem a 

OGP

Na parte do 
governo, falta

treinamento de 
servidores



Enquanto isso, em 9 países…
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PART II: Conteúdo do Plano
Formato do plano e de seus compromissos



Um bom plano de ação é





 Ambicioso
Os compromissos transformam ou mantém o status quo? 

Relevante para as pessoas
O Plano responde a demandas da sociedade civil? 

Relevante para governo aberto
• Plano faz referência aos princípios de governo aberto? 
• Transparência + Participação + Accountability



Bons compromissos são

SMART

eSpecíficos

Mensuráveis

Ambiciosos

atRibuíveis

Temporais





Específicos
 Descrevem que problema querem resolver
 Descrevem que atividades serão desenvolvidas
 (*) Descrevem quais são os resultados esperados da 

implementação do compromisso
 Tudo isso feito de forma clara, e objetiva



Mensuráveis
 Contém entregáveis identificávies e mensuráveis
 Permitem o uso de critérios objetivos que atestam o status 

de implementação e os resultados esperados



Atribuíveis
 Indicam qual agência é responsável pela implementação
 Definem agências de coordenação e/ou apoio
 (*) Definem parceiros na sociedade civil, internacionais, 

e/ou no setor providado



Relevantes
 Possuem clara relevância para governo aberto
 Endereçam os temas de transparência, 

participação e/ou accountability
 Endereçam pelo menos um dos grandes desafios



Temporais
 Poussuem deadline de implementação claro (inclusive dos 

entregáveis).
 Começam/terminam durante o período de 2 anos do plano


