Participação Cívica nos processos de Administração Aberta - 22.10.2020 | 18:00 - 19:00

Duração: 18:00 - 19:00 | 60 min.
Objetivo: Dar a conhecer os benefícios da participação pública nos processos de Administração Aberta, em particular, a Consulta Pública como
possibilidade de canal de debate para os cidadãos, incentivando-os a uma análise crítica e à partilha de contributos que melhorem tanto a inclusão das
necessidades da Sociedade Civil, como os resultados dos programas de Administração Aberta.
Breve descrição: O webinar visa dar a conhecer os benefícios da Participação Cívica no processo em curso de Consulta Pública à autoavaliação e
resultados do I Plano de Ação Nacional de Administração Aberta, realizado em Portugal

/

(https://ogp.eportugal.gov.pt/consulta-publica-relatorio-de-autoavaliacao ). Este Plano de Ação Nacional materializa a participação nacional na Open
Government Partnership (OGP), cuja missão é promover a transparência, fomentar a participação pública, combater a corrupção e utilizar as novas
tecnologias para fortalecer a democracia participativa.
Abertura
Bruno Monteiro
Coordenador, Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX) | Agência para a Modernização Administrativa (AMA)

Convidado / Orador
Foto

Luis Vidigal (keynote speaker)
Vogal da Direção da PASC Plataforma de Associações da
Sociedade Civil - Casa da
Cidadania

Luís Vidigal tem mais de 40 anos de experiência em Modernização Administrativa e
Tecnologia da Informação, é consultor nacional e internacional em e-Government e
Governança de TI. Esteve ligado ao ensino e à formação especializada e já
participou, na condição de palestrante convidado em mais de 20 países.
Atualmente é vogal da Direção da Plataforma de Associações da Sociedade Civil –
Casa da Cidadania, onde tem aplicado a sua vasta experiência na mobilização dos
cidadãos portugueses para o exercício de uma cidadania ativa e responsável,
individual e coletiva.

Moderação
Daniel Santos
Designer de Serviços, Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX) | Agência para a Modernização Administrativa (AMA)

Participantes: Membros da Rede Nacional de Administração Aberta, representantes da sociedade civil, e cidadãos.
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