IX REUNIÃO DA REDE
NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO ABERTA
15 DE MAIO DE 2020

Podem seguir a apresentação em

bit.ly/IX-Reuniao-OGP_15Maio

AGENDA - 08.MAIO.2020
09:45 - Receção dos participantes e onboarding técnico
10:00 - Abertura
10:05 - Ponto de situação sobre o I PANAA
- Discussão sobre os progressos realizados
- Ações a concretizar até ao termo do I Plano de Ação para cumprir os Compromissos
10:30 - Alterações ao calendário 2020-2021
- Discussão sobre calendário e atividades para os Planos de Ação e para OGW 2020
12:00 - Plano de contingência da Rede Nacional de Administração Aberta diante da pandemia
- Modo de funcionamento para o termo do I PANAA e fase de cocriação do II PANAA
- Definição dos próximos passos
12:30 Encerramento

AGENDA - HOJE

10:50 - Receção dos participantes e onboarding técnico
11:00 - Abertura
11:05 - Alterações ao calendário 2020-2021
- Discussão sobre calendário e atividades para os Planos de Ação e para OGW 2020
12:00 - Encerramento

ABERTURA

ALTERAÇÕES AO CALENDÁRIO | 2020-2021
I e II Planos de Ação Nacional

Recalendarização - I e II Planos de Ação
A OGP apresentou aos seus membros 3 cenários de recalendarização:
Cenário 1
- Adiar 4 meses prazo de cocriação do II Plano para 31 dezembro de 2020 e não
alterar o calendário de implementação do I Plano, i.e., Agosto 2020
Cenário 2
- Adiar em 1 ano, o prazo de cocriação do II Plano para 31 de agosto 2021 e,
também, não alterar o calendário de implementação do I Plano
Cenário 3
- Estender por 1 ano, o período de implementação do I Plano até agosto de 2021
e, simultaneamente, adiar também por 1 ano o prazo de co-criação do II Plano
para 31 de agosto 2021.

ANÁLISE COMPARATIVA
Vantagens e desvantagens de cada cenário

Recalendarização - I e II Planos de Ação
CENÁRIO 1
Vantagens
- 4 meses adicionais para a cocriação do II Plano de Ação;
- Não comprometer a entrega do que já está definido para o I Plano de Ação.

Desvantagens
- 4 meses poderá não ser tempo suficiente para atividades de cocriação e de
consulta pública que devem acontecer totalmente online
- Risco de inércia devido às transformações operacionais produzidas pela pandemia
- Sobreposição do IRM com a cocriação do II Plano de Ação.

Recalendarização - I e II Planos de Ação
CENÁRIO 2
Vantagens
- Não alterar o calendário de implementação do I Plano de Ação (agosto de 2020);
- Evitar sobreposição de avaliação do I Plano de Ação com a cocriação do II Plano;
- Mais tempo para a fase de cocriação do II Plano de Ação (recomendação do IRM);
- Promove melhor distribuição de recursos;
- Oferece-nos a possibilidade de ter dois momentos de OGW em 2020, primeiro
online (maio) e depois presencialmente (outono);
- Oportunidade de reorganizar a Rede de forma estruturada e informada;
Desvantagens
- Risco de haver um hiato parcial de atividades entre o fim do I Plano Ação e início
do II Plano de Ação (depende de nós colmatá-lo)

Recalendarização - I e II Planos de Ação
CENÁRIO 3
Vantagens
- Ganhar tempo para tentar sair desta situação de crise (o que ainda não é uma
certeza).
Desvantagens
- Risco de haver um hiato total de atividades até 2021
- Alguns dos compromissos por executar do I Plano de Ação apresentam desafios
de definição de âmbito e de governança, pelo que a extensão de prazo
dificilmente se traduzirá num progresso de execução efectivo.
- Desarticular a rede

DISCUSSÃO
Recalendarização - I e II Planos de Ação
-

Recolha de contributos dos membros da Rede
Tomada de decisão

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA REDE
Modo de funcionamento da RNAA
- Termo do I Plano de Ação
- Fase de cocriação do II Plano de Ação

DISCUSSÃO
Modo de funcionamento da RNAA
-

Termo do I Plano de Ação
Fase de cocriação do II Plano de Ação

Próximos passos
Open Response | Open Recovery
-

Desenvolvimento iniciativas incluídas nesta campanha (durante o mês de maio)
Divulgação das iniciativas pela OGP Support Unit e pelas Redes dos membros da RNAA

Termo do 1º Plano Nacional de Administração Aberta
-

-

Avaliação: trabalhos de avaliação da execução e implementação do I Plano de Ação redação do respetivos relatórios.
- Auto-avaliação realizada pelos membros da RNAA
- Avaliação independente sobre a implementação dos compromissos (IRM)
Início: Agosto 2020

Próximos passos
Definição do processo de co-criação e desenvolvimento do II Plano
Cronologia e decisões a adotar com base no cenário de recalendarização escolhido pelos
membros da Rede.

Acordar data da X Reunião da RNAA
-

Proposta 1: 26 junho de 2020
Proposta 2: 3 julho de 2020

PONTO DE SITUAÇÃO
I Plano de Ação

DISCUSSÃO
Encerramento do I Plano de Ação Nacional de Administração Aberta
Progresso nos compromissos por executar (#3, #5, #7 e #8)
- Que alterações se registam face à VIII Reunião?

#3 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FISCAL E ADUANEIRA
Compromisso por concluir | data prevista de conclusão agosto 2020
Entidade
responsável

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)

Objetivo

Divulgação, mais ampla e acessível, de informação fiscal e aduaneira relevante para cidadãos e
empresas. Avaliar e definir temas de interesse para os cidadãos neste âmbito, bem como facilitar e
simplificar o acesso a essa informação

Atividades-marco

✔
✔
✔
✔

Sugestão

Foram identificados os passos necessários para concluir as atividades e dar
como cumprido o Compromisso no prazo previsto.

1 - Desenvolver plano para divulgação da informação disponibilizada pela AT
2 - Implementar plano de divulgação da informação disponibilizada pela AT
3 - Realizar reuniões trimestrais no âmbito da RNAA para avaliar temas/áreas de relevo
4 - Estruturar os outputs das reuniões, identificando até 2 possíveis medidas a inserir no II
Plano de Ação Nacional de Administração Aberta

#3 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FISCAL E ADUANEIRA
Compromisso por concluir | data prevista de conclusão agosto 2020
Entidade
responsável

AT

Progresso das
atividades-marco

1 - Desenvolver plano para divulgação da informação disponibilizada pela AT
100%
2 - Implementar plano de divulgação da informação disponibilizada pela AT
80%
3 - Realizar reuniões trimestrais no âmbito da RNAA para avaliar temas/áreas de relevo
25%
4- Estruturar os outputs das reuniões, identificando até 2 possíveis medidas a inserir no II Plano
25%

#5 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CLARA
Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Entidade
responsável

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

Objetivo

Reformulação do Sistema de Informação de Organização do Estado, desenvolvendo um
interface que permita ao cidadão comum compreender e «navegar» no universo global de
entidades do Estado, nas suas diversas formas institucionais.

Atividades-marco

✔
O

Sugestão

Está ser articulado com a DGAEP a identificação dos passos necessários para o
lançamento do SIOE

1 - Melhoria do interface do SIOE
2 - Lançamento da nova versão do SIOE

#5 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CLARA
Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Entidade
responsável

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público

Progresso das
atividades-marco

1 - Melhoria do interface do SIOE
70%

2 - Lançamento da nova versão do SIOE
0%

#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL
Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Entidade
responsável

Rede Nacional de Administração Aberta (sem grupo de trabalho formalmente definido)

Objetivo

Robustecimento do regime de acesso à informação administrativa e ambiental, plasmado na
Lei 26/2016, de 22 de agosto, com vista a fomentar o acesso e a reutilização de dados
administrativos produzidos pelo setor público.

Atividades-marco

✔
O
O
✔

Medida de
contingência
sugerida

Possibilidade de inscrição num próximo plano de ação, criando condições
viáveis para a sua realização, com responsáveis e atribuições claramente
definidas e indicadores para monitorizar o seu progresso.

1 - Identificação do RAI no website de todas as entidades públicas, ou publicação de lista no dados.gov
2 - Publicitação das tipologias de dados produzidos por cada entidade pública no dados.gov
3 - Disponibilização de metadados associados a cada documento
4 - Disponibilização de informação sobre boas práticas no âmbito do acesso à informação

#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL
Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Descrição do progresso das atividades

Atividade 1 - Identificação do RAI no website de todas as entidades públicas, ou publicação de lista no dados.gov
Atividade 2 - Publicitação das tipologias de dados produzidos por cada entidade pública no dados.gov
Iniciativas

Responsável

Prazo

1. Validar a possibilidade de alojamento de um formulário no website
institucional da CADA, para registar os RAIs já nomeados e/ou identificados e
respetivas entidades públicas

CADA

1 - 21/FEV

#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL
Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Descrição do progresso das atividades

Atividade 4 - Disponibilização de informação sobre boas práticas no âmbito do acesso à informação
Iniciativas

Responsável

4. Campanha de sensibilização sobre transparência e acesso à informação administrativa e ambiental: CADA
TI-PT
4.1 Colóquio “Transparência na atividade administrativa e ambiental: oportunidades e desafios”
4.2 Workshop na Semana da Administração Aberta
4.3 Sensibilização via E-Learning
4.1. Seminário / Conferência (painel de discussão com apresentações de especialistas) sobre a
importância de acesso à informação administrativa e ambiental - Suprimido devido à pandemia
provocada pelo COVID-19

CADA
TI-PT

[Extra atividades-marco] Possibilidade de um investigador (contratado pela TI-T), conduzir um

CADA
TI-PT

levantamento estatístico, ainda que parcial, da «informação sobre políticas e práticas de acesso à
informação relativas a entidades públicas e agentes públicos» a fazer a recolha desses dados, nas
instalações da CADA

#7 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO REGIME DE ACESSO À INFORMAÇÃO
ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL
Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Entidade
responsável

Rede Nacional de Administração Aberta (sem grupo de trabalho formalmente definido)

Progresso das
atividades-marco

1 - Identificação do RAI no website de todas as entidades públicas, ou publicação de lista no dados.gov

25%
2 - Publicitação das tipologias de dados produzidos por cada entidade pública no dados.gov
25%
3 - Disponibilização de metadados associados a cada documento
0%
4 - Disponibilização de informação sobre boas práticas no âmbito do acesso à informação
50%

#8 REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

🌟

* Considerado pelo IRM como um compromisso potencialmente estrela

Compromisso por concluir | Apresenta desaﬁos para ser concluído até agosto 2020
Entidade
responsável

Rede Nacional de Administração Aberta (sem grupo de trabalho formalmente definido)

Objetivo

Reforço da transparência na contratação pública, promovendo: a publicação de dados abertos sobre
todo o ciclo de contratação pública; a livre concorrência e competitividade; o desenvolvimento e
implementação de mecanismos de monitorização cívica.

Atividades-marco

✔
O
O
O
✔

Sugestão

Articulação com o IMPIC para garantir envolvimento mais efetivo deste compromisso.
Possibilidade de inscrição num próximo plano de ação, redefinindo âmbitos concretos,
responsáveis e atribuições claras, estabelecendo os objetivos a atingir e que indicadores
para monitorizar o seu progresso.

1 - Implementação dos Open Contracting Data Standards no Portal BASE
2 - Tornar todos os contratos abertos por padrão e públicos através da sua disponibilização no Portal BASE
3 - Tornar as plataformas de e-procurement potenciadoras da livre concorrência e da competitividade
4 - Publicação de todas as peças procedimentais relativas aos contratos firmados por Ajuste Direto
5 - Desenvolver e aplicar ferramentas para estimular a participação cívica e monitorização cívica

#8 REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Compromisso por concluir

Entidade
responsável
Progresso das
atividades-marco

Rede Nacional de Administração Aberta (sem grupo de trabalho formalmente definido)
1 - Implementação dos Open Contracting Data Standards no Portal BASE

75%
2 - Tornar todos os contratos abertos por padrão e públicos através da sua disponibilização no Portal BASE

40%
3 - Tornar as plataformas de eprocurement potenciadoras da livre concorrência e da competitividade

50%
4 - Publicação de todas as peças procedimentais relativas aos contratos firmados por Ajuste Direto

20%
5 - Desenvolver e aplicar ferramentas para estimular a participação cívica e monitorização cívica

90%

PONTO SITUAÇÃO
Progresso global - 1º Plano de Ação de Administração Aberta

Progresso à data da VII Reunião da RNAA, a 20 de dezembro 2019
47%

Progresso à data, validado na VIII Reunião da RNAA, a 21 de fevereiro 2020
57%

ALTERAÇÕES AO CALENDÁRIO | 2020-2021
Open Gov Week

Calendário e atividades para a OGW 2020
Discussão sobre calendário e atividades para a OGW 2020
-

Eventos presenciais Prevista para decorrer de 3 a 10 de maio, a Semana de
Administração Aberta 2020 (OGW) foi adiada para o Outono
- 11 ideias para atividades a realizar no âmbito OGW 2020, pelos membros da
Rede na VIII Reunião

Calendário e atividades para a OGW 2020
Entre as atividades sugeridas, quais poderão ser realizadas online pelas vossas organizações?
Sugestões*

Proponente

Dados Abertos e segurança dos Dados
Sessão sobre dados Abertos – com participantes da AP e Sociedade Civil
Workshop: Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação / Inteligência Artificial no Combate à
Corrupção

GSEIMA
AMA
Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (APDSI) / PASC
AMA
GSEPCM

Sessão sobre Tecnologia e Participação: modo de usar para AP
Dimensão Cultura: como suscitar o interesse e incluir os mais jovens na mudança de paradigma
(Governação Aberta)
Corrupção vs. Impacto na Economia
Workshop: Sociedade Civil e Populismo
Inclusão - Debate sobre a forma de promover a participação dos diversos grupos subrepresentados
[emigrantes, refugiados, etc...], na identificação de serviços prestados pela Administração do Estado,
que melhor se adequem às suas necessidades.
Transparência enquanto elemento essencial na promoção e defesa dos direitos fundamentais
Como se podem utilizar as Redes Sociais na identificação de soluções?
Possibilidade de realizar Workshop no tema da Informação Administrativa e Ambiental, durante a
Semana Aberta da Administração

ANJE
PASC
AT
(Descrição feita através formulário
enviado após VII reunião)
PJ
AT
TI + CADA

OPEN RESPONSE | OPEN RECOVERY
OGP - Iniciativas online resposta ao COVID | Maio 2020

Eventos online Em maio, realiza-se Open Response | Open Recovery, uma campanha, um
fórum aberto para reunir e partilhar recursos, desenvolvidos pelos membros da OGP, para
garantir que se avança na resposta, na recuperação e, eventualmente, na re-imaginação a longo
prazo do papel do setor público neste novo contexto.
A confiança mútua entre governo e sociedade civil pode ser essencial para obter respostas e
recuperação bem-sucedidas, que se reforçam mutuamente. A campanha Open Response |
Open Recovery visa estimular a criação desta relação de confiança mútua:
1.
2.

Divulgação e diretrizes transparentes e precisas pelas administrações capacitam os
cidadãos a tomarem ações responsáveis e mitigadoras;
Os cidadãos motivam maiores níveis de escrutínio público e capacitam as administrações a
medidas de estímulo e de resposta à emergência

OPEN RECOVERY | OPEN RESPONSE
OGP - Iniciativas online resposta ao COVID | Maio 2020 (todo o mês)
Durante todo o mês de maio, irão ocorrer várias eventos online (webinars; painéis
online) e será publicado um conjunto importante de recursos, desenvolvidos pela
comunidade OGP, para auxiliar a aplicação de abordagens de Administração Aberta
na resposta à pandemia. Estas iniciativas agrupam-se em várias áreas temáticas:
● Anticorrupção
● Espaço Cívico
● Governança de Dados e Digital Data and Digital Governance
● Abertura Fiscal
● Inclusão e Género
● Justiça
● Transparência
● Recursos entre temas

Propostas de atividades online?
Que possam ser realizadas pelas vossas organizações

Open Response | Open Recovery
EVENTO VIRTUAL - Proposta TI-PT com Direção-Geral do Património Cultural
- Tema: Monitorização Cívica e Boa Despesa Pública - O Pacto de Integraidade no
Mosteiro de Alcobaça
- Objetivo: partilha de experiências e boas práticas decorrentes da implementação
do primeiro Pacto de Integridade em Portugal.
- Breve descrição: Numa altura em que assistimos a um aumento extraordinário da
despesa pública motivada pela emergência, é importante assegurar transparência
e relevância para a comunidade na sua aplicação. A monitorização cívica consolida
os níveis de confiança e reforça o papel das instituições públicas. E é por isso que
uma Administração Aberta é essencial e necessária.
- Data e horário (proposta): 6 de maio, das 15:00 às 17:00 JÁ REALIZADO
- Destinatários: Administração Pública Central e Local (entidades contratantes)
- Formato: Evento Virtual (webinar)- Palestra e painel online.

Open Response | Open Recovery
EVENTO VIRTUAL - Proposta TI-PT
- Tema: Contratação Transparente: Monitorização Cívica & Dados Abertos
- Objetivo: Partilha de ferramentas de monitorização cívica, explicitando os
recursos que podem ser mobilizados pelos cidadãos para detetar e prevenir a
corrupção e irregularidades associadas aos procedimentos de contratação pública.
- Breve descrição: A Europa atravessa a maior crise desde a 2.ª Guerra Mundial,
com o COVID-19 a afetar todos os países europeus. É preciso garantir que esta
despesa extraordinária é feita com medidas eficazes de controlo e de fiscalização.
- Data e horário (proposta): 8 de maio , das 17:00 às 18:00
- Destinatários: Membros da Rede Nacional de Administração Aberta, público em
geral e organizações da sociedade civil;
- Formato: Evento Virtual (webinar)- Palestra e painel online.

Open Response | Open Recovery
EVENTO VIRTUAL - Proposta LabX/AMA
- Tema: Participação cívica em tempos turbulentos - Desafios e oportunidades da
Administração Aberta através do uso de tecnologia
- Objetivo: Partilha de conhecimento e boas práticas, ilustrar exemplos de
participação cívica e gerar confiança na relevância da Administração Aberta
- Breve descrição: Explorar exemplos que ilustrem as oportunidades de assegurar o
envolvimento, a diversidade e a inclusão da participação cívica nas atividades da
Administração Pública em tempos de emergência, privilegiando a demonstração
de resultados da colaboração entre o setor público, a sociedade civil e os
especialistas.
- Data e horário (proposta): 14 de maio, das 15:00 às 16:30
- Destinatários: Membros da Rede Nacional de Administração Aberta, funcionários
públicos, representantes da sociedade civil;
- Formato: Evento Virtual (webinar)- Palestra e painel online.

Open Response | Open Recovery
INQUÉRITO ONLINE - Proposta AT
- Tema 1: Inclusão dos grupos sub-representados. O que é a Administração Aberta
- Objetivo: Estimular e trazer, para o seio da Rede, a representação de grupos para
os quais a Administração é distante e desconhecida.
- Breve descrição: Identificar pontos de interesse destes grupos e que elementos
podem contribuir para a sua participação, ou colaboração, numa rede com os
objectivos da RNAA.
- Abordagem: : Identificar quais as organizações representativas destes grupos,
para um contacto directo.
- Proponente: Helder Lage /AT
- Data: Durante a Semana Administração Aberta
- Formato: Inquérito online, ou outro instrumento de recolha quantitativa de dados
(para que se possa trabalhar os dados e levantar informações sobre este tema)
- Entregável / Output: Relatório

Open Response | Open Recovery
INQUÉRITO ONLINE - Proposta AT
-

-

-

Tema 2: Como se podem utilizar as Redes Sociais na identificação de soluções
Objetivo: Fazer um diagnóstico de como usar as Redes Sociais para fazer o levantamento de
potenciais problemas/soluções relacionados com os domínios da Administração Aberta.
Breve descrição: As redes sociais são um veículo incontornável na divulgação de
informação. Não sendo no entanto livres dos efeitos contrários, desinformação, no entanto,
um meio importante de recolha das visões e interesses sobre o tema, ou a sua ausência.
Abordagem: A partir da presença do OGP nas redes sociais, estimular a participação, em
especial dos influenciadores, ou influencers, [como gostam de ser identificados],
disponibilizando uma hiperligação na OGP e convites direcionados.
Proponente: Helder Lage /AT
Data: Durante a Semana Administração Aberta
Formato: Inquérito online, ou outro instrumento de recolha quantitativa de dados (para
que se possa trabalhar os dados e levantar informações sobre este tema)
Entregável / Output: Relatório

OPEN RECOVERY | OPEN RESPONSE
OGP - Iniciativas online resposta ao COVID-19 | Maio 2020

A OGP e a Apolitical juntaram-se para organizar o Digital Forum, que
se realiza de 5 a 8 de maio

Propostas de resposta à emergência
Sugestão de medidas implementadas em Portugal

Propostas de resposta à emergência
ESTAMOS ON
Estamos ON reúne informações sobre as ações da AP face ao COVID-19:
1. Regras do Estado de Emergência;
2. Apoio do governo a empresas;
3. Contatos de emergência e úteis;
4. Documentação e perguntas frequentes;
5. Lista de regras excepcionais;
6. Iniciativas da sociedade civil (por exemplo, aplicativos, trabalho voluntário);
7. Ferramentas e guias para o teletrabalho;
8. Materiais de comunicação para ajudar cidadãos e empresas;
9. Status epidémico com uma opção de visualização gráfica.
Link: https://covid19estamoson.gov.pt

Outras propostas?

OGP Portugal
ogp@ama.pt

