
4º Plano de Ação Nacional



Planos de Ação Nacional

✓ Fruto de colaboração entre governo e sociedade civil

✓Reflete os esforços realizados para a construção dos
compromissos do Brasil no âmbito OGP

✓Detalha as ações que serão empreendidas nos próximos
dois anos para fortalecer a transparência, a participação
cidadã, inovação, a prestação de contas e a
responsabilização (accountability)



Evoluindo a cada Plano de Ação

1º Plano 
de Ação

2º Plano 
de Ação

3º Plano 
de Ação

4º Plano 
de Ação



• Metodologia de Elaboração :

✓ Construída pelo GE-CIGA e pelo GT da Sociedade Civil para elaboração do
3º Plano de Ação do Brasil

✓ Elogiada e replicada internacionalmente

✓ Prevê que a discussão dos desafios e a definição dos compromissos
aconteçam por meio de oficinas de cocriação

✓ Temas divididos em três categorias:

➢ i) estruturantes

➢ ii) priorizados pelo governo

➢ iii) priorizados pela sociedade civil

Processo de Elaboração do 4º Plano de Ação Nacional





Temas Estruturantes:
• Governo Aberto em Estados e Municípios
• Dados Abertos

Temas priorizados pelo Governo:
• Fortalecimento do Controle Social do Plano Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional
• Inovação e Governo Aberto na Ciência
• Transparência do Processo Legislativo
• Transparência e Controle Social no Processo de Recuperação de

Mariana/MG e região
• Análise de satisfação dos usuários e impacto social da regulação da

ANTT

Temas priorizados pela Sociedade Civil:
• Transparência Fundiária
• Governo Aberto e Clima
• Governo Aberto e Recursos Hídricos
• Transparência Governamental (LAI em Estados e Municípios)



Oficinas de Cocriação

✓ 22 oficinas realizadas entre maio de agosto de 2018

✓ Participação de 105 pessoas:

➢ 88 instituições

➢ 39 organizações da Administração Pública Federal

➢ 10 órgãos das Administrações Públicas Estaduais e Municipais

➢ 39 organizações da sociedade civil







Compromissos

Temas Estruturantes de Governo Aberto

Governo Aberto em Estados e Municípios

Desenvolver ações colaborativas para disseminar conhecimento e
mapear boas práticas de governo aberto com vistas a promover o
engajamento subnacional

Ecossistema de Dados Abertos

Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referência de política de
dados abertos que promova integração, capacitação e sensibilização
entre sociedade e as três esferas de governo a partir do mapeamento
das demandas sociais



Compromissos

Temas Priorizados pelo Governo

Inovação e Governo Aberto na Ciência

Estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o
avanço da ciência aberta no Brasil

Controle Social do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
– PLANSAN

Implementar ações de formação voltadas aos gestores públicos e à
sociedade civil com o objetivo de ampliar o reconhecimento do
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e fortalecer o
controle social da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN)



Análise e Satisfação dos Usuários e Impacto Social da Regulação da
ANTT

Definir mecanismo de coleta de dados para melhoria de serviços
regulados pela Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e
estímulo da participação da sociedade nas pesquisas de satisfação

Transparência e Controle no Processo de Reparação de Mariana e de
outros 41 Municípios da Região

Implementar instrumentos e ações de transparência, acesso à
informação e construção de capacidades para ampliar e qualificar
a participação e o controle social no processo de reparação

Compromissos

Temas Priorizados pelo Governo



Transparência do Processo Legislativo

Incrementar a participação de diversos segmentos sociais no
processo legislativo (elaboração de normas) a partir de esforços
integrados que ampliem a transparência, adequem a linguagem e
a comunicação e promovam a inovação

Compromissos

Temas Priorizados pelo Governo



Transparência Fundiária

Implementar as bases cadastrais rurais (Cadastro Nacional de
Imóveis Rurais - CNIR) e urbanas de forma integrada, disponibilizando
os dados à sociedade, com vistas à operacionalização do Sistema
Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER)

Governo Aberto e Clima

Construir de forma participativa um mecanismo transparente para
avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima

Compromissos

Temas Priorizados pela Sociedade Civil



Compromissos

Temas Priorizados pela Sociedade Civil

Governo Aberto e Recursos Hídricos

Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos
(SNIRH) com vistas ao fortalecimento dos Comitês em áreas críticas
para gestão integrada dos Recursos Hídricos

Transparência Governamental – LAI em Estados e Municípios

Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de
informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados
e municípios
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