
Cidadãos no mundo todo estão pedindo mais abertura, transparência, integridade, 
responsabilização e participação em todos os níveis de governo. Eles querem governos mais 
responsivos e estão trabalhando cada vez mais com as instituições do setor público para alcançar 
esses objetivos. Um espaço cívico forte facilita esta colaboração. 

Com início em dezembro de 2020, a OCDE está realizando uma “Revisão sobre Governo Aberto 
no Brasil”  para avaliar como o governo brasileiro está implementando princípios e práticas de 
governo aberto. Como parte dessa revisão, o Observatório do Espaço Cívico da OCDE estará 
avaliando o espaço cívico e as práticas de participação cidadã na vida pública no Brasil e fará uma 
série de recomendações concretas sobre como melhorá-las. 

Espaço cívico é o conjunto de condições legais, políticas, institucionais e práticas 
necessárias para que os atores não governamentais tenham acesso à informação, 

se expressem, se associem, se organizem e participem na vida pública. Ele pode ter 
diferentes formas, tais como leis de proteção da liberdade de expressão, políticas 

de promoção de organizações da sociedade civil, gabinetes independentes que 
supervisionam as decisões governamentais, portais que respondem a pedidos de 
liberdade de informação, e direitos e proteções para jornalistas e defensores dos 

direitos humanos.

O QUE É ESPAÇO CÍVICO?

Os estudos e avaliações da OCDE sobre espaço cívico centram-se em quatro áreas-chave: 

• Direitos e liberdades cívicas, como por exemplo acesso à informação; liberdades de 
expressão, reunião e associação; direito à privacidade; dever do Estado de proteger os seus 
cidadãos; 

• Liberdades e direitos digitais e dos meios de comunicação; 

• Ambiente favorável para a atuação das organizações da sociedade civil (OSCs);

• Participação dos cidadãos e OSCs na tomada de decisões públicas.

A Revisão sobre Governo Aberto associará a proteção do espaço cívico às reformas do setor 
público e abordará elementos transversais fundamentais, tais como inclusão, não discriminação, 
alfabetização cívica e o impacto do Covid-19. 

QUAIS ASPECTOS DO ESPAÇO CÍVICO SERÃO ABORDADOS 
PELA REVISÃO SOBRE GOVERNO ABERTO NO BRASIL?
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COMPARTILHE SUA OPINIÃO COM A OCDE!

Compartilhe sua opinião!

Para fundamentar a avaliação do espaço cívico no Brasil, o Observatório está reunindo 
informações através de questionários, pesquisas e entrevistas, e gostaríamos de ouvir a sua 
opinião! 

Estamos determinados a envolver uma grande diversidade de atores não governamentais, 
representantes de uma ampla gama de setores, tamanhos, especialidades e regiões do Brasil. 



A OCDE é uma organização internacional que trabalha 
com governos e cidadãos de todo o mundo para 
estabelecer normas para enfrentar os desafios sociais, 
econômicos, de governança e ambientais. A OCDE 
proporciona um fórum único para coleta de dados 
e análises, troca de experiências e elaboração de 
recomendações baseadas em evidências para políticas 
públicas. 
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COMO E POR QUE SE ENVOLVER? 

Esta é a sua oportunidade de influenciar as recomendações da OCDE para o Governo do Brasil 
sobre a proteção e promoção do espaço cívico. 

Há várias formas de participar: através de entrevistas, mesas redondas, consulta pública ou 
enviando-nos material de pesquisa e dados. Escreva-nos para CivicSpace@oecd.org ou 
Craig.MATASICK@oecd.org e enviaremos mais detalhes. A participação pode ser em português ou 
em inglês.  

Ajude também divulgando essa oportunidade para seus colegas e parceiros da sociedade civil 
brasileira. 

Estamos empenhados em assegurar que a Revisão sobre Governo Aberto reflita as opiniões e 
experiências dos membros da sociedade civil e precisamos de sua ajuda para isso. Também nos 
comprometemos a responder individualmente a suas perguntas e a informá-lo de que forma 
estamos utilizando as informações enviadas. As informações podem ser incluídas de forma 
anônima, se solicitado.  

Coleta de informação através 
de questionários, pesquisas 
e entrevistas, incluindo com 

organizações da sociedade civil

Preparação dos resultados 
preliminares 

Publicação e distribuição do 
relatório com recomendações 

em inglês e português 

CALENDÁRIO PARA A REVISÃO SOBRE GOVERNO ABERTO NO BRASIL

De dezembro de 
2020 a março de 

2021
Junho de 2021 Final de 2021

O OBSERVATÓRIO DO 
ESPAÇO CÍVICO 

O Observatório do Espaço Cívico foi lançado no final de 2019 para:
• Monitorar o marco jurídico, institucional e político em que as 

organizações da sociedade civil operam nos países membros e parceiros 
da OCDE;

• Promover e proteger o espaço cívico e o envolvimento dos cidadãos e 
apoiar os países nesse esforço;

• Atuar como uma plataforma de diálogo.

Esperamos falar com cidadãos e organizações da sociedade civil, incluindo associações, ONGs, 
fundações, sindicatos, setor empresarial sem fins lucrativos, acadêmicos e organizações dos meios 
de comunicação.

oe.cd/civic-space
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