Produto 3: Informe da oficina de formação em temas de governo aberto para
agentes públicos da Prefeitura de Niterói

Sistema de Responsabilidade Pública: Medir, Monitorar e Informar sobre as políticas
urbanas sustentáveis
Este documento apresenta o Produto 3 - informe sobre oficina de governo aberto para
agentes públicos da Prefeitura de Niterói. Este produto integra o rol de atividades
relacionadas ao desenvolvimento de capacidades no âmbito do projeto Sistema de
Responsabilidade Pública: medir, monitorar e informar, iniciativa sobre as políticas urbanas
sustentáveis promovida pela ONU-Habitat junto à Prefeitura Municipal de Niterói (PMN).
A proposta da oficina foi desenhada e pactuada junto à Prefeitura e realizada para os
servidores públicos e gestores municipais. Abaixo, estão os registros de programação e
detalhamento das atividades, bem como os materiais utilizados e a avaliação do processo.
1. Governo Aberto na prática: oficina formativa para agentes públicos de Niterói
Data: 14/10/2019
Horário: 10h às 13h
Local: Auditório da Diretoria de Abastecimento - Avenida Feliciano Sodré, 190
Lista de presença:
https://drive.google.com/open?id=0B6Ezo5XA2kW3a3JSNm5URHBaaHNDXzNGMGc4bmNO
alp3bUVJ
Apresentação utilizada:
https://docs.google.com/presentation/d/1xVeGrZ1ao_N24XwULDvCafRkM9NdBPpUT6474lw
4xo4/edit#slide=id.g419c9a9a54_0_43

Objetivo da atividade:
Oficina que busca discutir os desafios e potencialidades da participação, transparência e
dados abertos, inovação e prestação de contas na gestão pública por meio de casos
concretos e vivências coletivas.
Público:
Servidores da Rede de Monitoramento e Avaliação e demais interessados da Prefeitura
Municipal de Niterói
Metodologia:
A oficina mesclou conteúdo expositivo sobre governo aberto, atividades de sensibilização e
engajamento dos servidores e propostas práticas de resolução de problemas e desafios
relacionados ao governo aberto.

Programação:
10h às 10h30: Apresentação dos participantes e da programação da oficina
10h30 às 11h: Como é abrir o governo (e os dados) na prática?
11h às 11h45: Governo aberto: o que é isso, qual a trajetória da política e seus parâmetros?
12h às 12h30: Desafios de governo aberto: como aparecem em Niterói e quais ações podem
ser feitas?
12h30 às 13h: Casos de governo aberto: como diferentes localidades lidaram com esses
desafios

Detalhamento da Programação:
10h às 10h30: Apresentação dos participantes e da programação da oficina
Para que?
Conhecer os participantes e integrá-los na atividade e apresentar como vai funcionar a
oficina.
Como?
Apresentação individual (nome e secretaria) dos participantes. Ao todo, mais de 50
participantes de diferentes secretarias participaram da oficina. Destaque para a Secretaria de
Planejamento (Seplag) que tinha o maior número de servidores.
Para apresentar a programação e objetivos da atividade, a consultora apresentou um slide
detalhado do dia.

10h30 às 11h: Como é abrir o governo (e os dados) na prática? Jogo dos dados abertos
Para que?
Refletir sobre os desafios da abertura de dados e do governo e descontrair os participantes a
partir de vivência.
Como?
Jogo de governo aberto: dividir a turma em secretarias e disponibilizar um desafio (construir
indicadores relacionados aos ODS) com uma série de dados. Cada secretaria terá que buscar
seus dados com as outras em processo de convencimento e troca.

O espaço já estava dividido em 5 grupos (semi círculo) e para cada grupo foi distribuído um
conjunto de dados (cartas) de sua responsabilidade. Para montar os indicadores da
Secretaria, o grupo deveria buscar outros dados e compartilhar com os demais colegas.
Nesse jogo, questões sobre a propriedade da informação e os benefícios do
compartilhamento de dados e informações são trazidos à tona para evidenciar que o
processo de abertura de dados traz um desafio na prática, mas que, se superado, os
impactos são positivos. O grupo interagiu bastante com a dinâmica do jogo e foi importante
para iniciar o processo de modo descontraído.

11h às 11h45: Governo aberto: o que é isso, qual a trajetória da política e seus parâmetros?
Para que?
Nivelar conhecimento sobre a agenda de governo aberto, seus princípios, trajetória da política
nacional e parâmetros de abertura.
Como?
Para iniciar a sensibilização e o contato com o tema, a consultora propôs o uso da ferramenta
menti para criar uma nuvem de palavras com a questão: O que é governo aberto para você?
Com a grande nuvem da transparência, transparente e informação, o grupo indicou questões
como democracia, acessibilidade, interação, participação e controle social. Essa dinâmica foi
no início para poder apresentar detalhes do conceito e da trajetória da política de governo
aberto.

Na sequência, tivemos a apresentação da consultora e de convidada, Vanessa Menegueti,
dialogada com o grupo, por meio de perguntas e interação. O início da apresentação foi sobre
o conceito de governo aberto e as diferentes visões dos organismos internacionais. Para
tanto, foi distribuído nas cadeiras folhetos com os nomes dos organismos internacionais e a
definição de governo aberto e, quem tivesse a definição na mão, poderia ler para o grupo
todo.
Depois, a apresentação teve o propósito de traçar o panorama das políticas de governo
aberto no Brasil, desde a criação da Open Government Partnership (OGP) até os dias atuais.
Como a abertura do governo se dá em processos de tomada de decisão, foram apresentados
diferentes parâmetros de abertura - para cada um dos eixos de governo aberto. No meio da
apresentação, com intuito de analisar indicadores da cidade e sensibilizá-los sobre a

importância de dados na gestão pública, foram feitas perguntas gerais sobre saúde,
educação e outras taxas fundamentais para a elaboração de políticas públicas.

11h45h às 12h30: Desafios de governo aberto: como aparecem em Niterói e quais ações
podem ser feitas?
Para que?
Propor uma reflexão dos desafios da agenda de governo aberto e pensar formas de
resolvê-los, trazendo para a realidade de Niterói.
Como?
Foram trazidos os 5 desafios macro - que estão no texto base da II Conferência de
Transparência e Controle Social para divisão dos participantes.
(1) Ter uma política de transparência fortalecida e integrada: como promover a
institucionalização da política de transparência, irradiando para as demais áreas e
poderes?
(2) Possibilitar que os dados qualifiquem a gestão pública: como os dados podem
apoiar o gerenciamento de políticas públicas?
(3) Promover abertura e reutilização de dados úteis à população e que aportam à
resolução de problemas: para que transparência?
(4) Possibilitar que a sociedade se aproprie do direito de acesso à informação e amplie
o uso das ferramentas: como alcançar amplo acesso e promover acessibilidade?
(5) Proteção dos dados pessoas e da privacidade, tecnologias abertas: como
desenvolver a transparência possibilitando a colaboração e a proteção de dados?

A partir desses desafios, os grupos discutiram como esses aparecem em Niterói e que tipo de
ações poderiam ser feitas para lidar com essas questões. Os grupos propuseram atividades
de formação de rede de servidores, sensibilização sobre o tema, acessibilidade e linguagem
cidadã. Com essa reflexão, a oficina caminhou para apresentar novos casos que buscaram
resolver os desafios apontados.
12h30 às 13h: Casos de governo aberto: como diferentes localidades lidaram com esses
desafios
Para que?
Apresentar casos inspiradores e discutir alguns caminhos para o governo aberto.
Como?
Apresentação de 5 casos de diferentes localidades que aportaram para os desafios
discutidos anteriormente. O primeiro caso apresentado, para responder à questão da
institucionalização, foi o da criação da rede de servidores de São Sebastião/SP. Composta
por servidores de carreira, a rede busca formar e integrar os servidores de todas as
secretarias para lidar com transparência e acesso à informação.

O segundo caso foi elaborado dentro do Gnova, Laboratório de Inovação da ENAP, junto à
Anvisa. O grupo utilizou diferentes metodologias, a partir do uso de dados, para resolver um
problema concreto do órgão regulador. Com base nos dados e em entrevistas focalizadas, a
Anvisa redesenhou seu portal para torná-lo mais acessível ao cidadão e reduzir custos
operacionais.
O terceiro caso foi de reutilização de dados pela sociedade civil: Gênero e Número, um grupo
de pesquisadoras que utilizam dados para debater a questão de gênero no Brasil; DataLabe:
um laboratório de dados na favela da maré e; Minas programam, articulação de mulheres
para desenvolvimento de tecnologia foram casos apresentados.
O quarto caso foi o Programa Agentes de Governo Aberto que busca, por meio de bolsas,
realizar formações em temas relacionados à cidadania e governo aberto nas diferentes
regiões e públicos da cidade de São Paulo.
Por fim, o último caso de tecnologias abertas foi o do Prato Aberto, um aplicativo que busca
dar transparência e aprimorar o controle das merendas em São Paulo. Além dele, foi
apresentada a plataforma do Empurrando Juntos (EJ), uma ferramenta colaborativa que
busca encontrar perfis de opinião e participação dos cidadãos.

O último elemento da apresentação foi uma série de banco de práticas e manuais que servem
para apoiar os gestores na tomada de decisão. Com links disponíveis nos slides, a consultora

buscou organizar e sistematizar diferentes referências de boas práticas em abertura de
governo.

Avaliação dos participantes
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