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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.

ESCALABILIDADE.
RELEVÂNCIA.
Na América Latina, quatro em cada cinco pessoas
moram em núcleos urbanos.
As cidades são percebidas como focos multiplicadores
dos problemas mais urgentes de nossas sociedades,
como a pobreza e a falta de segurança, entre outros.

A partir da agenda comum entre Tecnologia para a
Mudança Social, Inovação Política e Cidades
Sustentáveis, é possível valorizar os processos
colaborativos como uma contribuição institucional
para a ressignificação da transparência e da
cogovernança no nível municipal.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
INFLEXÃO.
Participação dos cidadãos na cogovernança do que
é público tanto a partir da mobilização presencial
como a partir dos espaços digitais.
Fortalecimento da participação política e da
articulação dos cidadãos com seus governos por
meio da internet.

A participação dos cidadãos nos processos de
cogovernança do que é público é limitada por fatores
como distância, disponibilidade de tempo ou
compromissos pessoais e de trabalho. A tecnologia
cívica favorece a mobilização dos cidadãos ao oferecer
canais de participação on-line que complementam e
fortalecem os processos de participação off-line.
Os processos colaborativos são em si mesmos uma
prática de inovação democrática, pois esse
comportamento democrático permite gerar ação
política.

2

A tecnologia cívica promove a participação dos cidadãos na construção de
sociedades justas, inclusivas e sustentáveis

É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.

CAPITAL SOCIAL.
Ecossistema de tecnologias cívicas formado por
organizações da sociedade civil, hackers cívicos,
movimentos políticos cidadãos, investidores sociais,
empresas de tecnologia, atores governamentais,
acadêmicos, meios de comunicação e a Rede Conexões Latino-Americanas de Inovação Política (CLIP).

VISÃO
UNIFICADORA.
O uso e a promoção da tecnologia cívica em espaços
onde a inovação política e a construção de cidades
mais sustentáveis convergem contribuem para uma
cogovernança municipal mais inclusiva e
comprometida com seus habitantes, além de contruir
ecossistemas ricos em criatividade e inovação devido
à diversidade de atores, onde a multiplicidade de
visões fortalece e multiplica o impacto.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.
• Promover o desenvolvimento de um ecossistema de
tecnologia cívica e dados abertos que lidere processos
cidadãos de cogovernança municipal.
• Promover o desenvolvimento e uso de tecnologia
cívica inclusiva.
• Fortalecer a transparência e prestação de contas na
gestão municipal.
• Aproximar a tecnologia e os dados dos setores por
meio da articulação com diversos atores.

INOVAÇÃO.
• Desenvolver modelos de negócio baseados no uso
de dados abertos e tecnologias inovadoras.
• Uso de dados e tecnologia cívica para fortalecer a
participação dos cidadãos.
• Fomentar a transparência na gestão municipal por
meio do jornalismo de dados.
• Alfabetização digital para favorecer a incidência a
partir dos espaços digitais.
• Processos e produtos de tecnologia e dados mais
eficientes, de maior escala e acessíveis universalmente.

INCIDÊNCIA.
Nossas comunidades são mais justas, inclusivas e
sustentáveis por meio do diálogo e da cogovernança
entre os cidadãos e as autoridades municipais.
Regulamentação do uso da tecnologia e dados por
meio de regulamentos municipais.
Melhor qualidade de vida dos cidadãos graças à
contribuição da tecnologia cívica e dos dados
abertos para aumentar a qualidade e o acesso aos
bens e serviços públicos.
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Processos
colaborativos
que geram
resultados.
A colaboração entre os programas de Tecnologia para a
Mudança Social, Inovação Política e Cidades Sustentáveis
tem início com a identificação de uma oportunidade
para favorecer a criação de Valor Público e promover
novas formas de participação em núcleos urbanos por
meio da tecnologia cívica, onde muitos governos
municipais estão buscando formas inovadoras de trazer
mais transparência para a gestão dos fundos públicos e
envolver os cidadãos no processo de cogoverno. Com
base nessa oportunidade, foi elaborada uma estratégia
para promover articulações entre hackers cívicos,
jornalistas de dados, autoridades eleitas, startups de
tecnologia e organizações da sociedade civil, buscando
construir sociedades mais justas, inclusivas e
sustentáveis.

participam ativamente das votações.
A partir de um convênio entre o município de Bahía
Blanca (Argentina) e as empresas Prince Consulting e
Mismatica Management, foi desenvolvida uma
plataforma baseada na tecnologia blockchain, com o
objetivo trazer mais transparência ao processo de
destinação de subsídios do município para os artistas
urbanos, certificando a qualidade do processo e a
inviolabilidade dos dados publicados. O sucesso
dessa experiência permitiu que ela fosse reproduzia
no município de Puerto Madryn – para divulgar os
depoimentos das autoridades eleitas – e no Chile, em
dois processos de gestão pública de alcance nacional:
• A Comissão Nacional de Energia (CNE) aplicou a
plataforma para certificar a qualidade e precisão dos
dados abertos do setor energético no Chile. A CNE
coloca os preços de mercado, custos marginais e outros
à disposição dos cidadãos. Todas as informações
relacionadas à destinação de cotas de fontes energéticas
estão mais transparentes e ajudam a garantir a
confiabilidade dos dados.
• O governo do Chile utilizou a plataforma para fazer
uma prova piloto de gestão de 1.000 ordens de compras
públicas. Essa é a primeira experiência em nível mundial
onde um órgão certifica as ordens de compra com a
tecnologia blockchain.

A plataforma “Caminhos da Favela” (em espanhol:
Caminos de la Villa, desenvolvida e implementada na
edição passada da ALTEC entre os anos 2013 e 2015), foi
reestruturada em 2018 para se tornar um canal de
diálogo entre os cidadãos e os órgãos municipais e
federais encarregados de executar projetos de
infraestrutura em 4 favelas da cidade de Buenos Aires:
Rodrigo Bueno, Playón Chacarita, Villa 31 e Villa 20. Os
moradores das favelas agora contam com uma
plataforma que lhes permite informar problemas nos
serviços públicos e que facilita o acompanhamento e o
feedback dos projetos de infraestructura.
A plataforma Democracy OS (Democracia em Rede)
fornece a três municípios argentinos (Rosario, Vicente
Lopez e San Lorenzo) espaços digitais para preparar e
aprovar orçamentos participativos e propor projetos de
desenvolvimento urbano que respondam às
necessidades dos moradores. Desde o início da
Democracy OS, a quantidade média de propostas
apresentadas pelos cidadãos aumentou 29% e a
participação em votações aumentou 144%. Destaque
especial para Rosario, onde mais de 10% da população
total da cidade (107 mil sobre 1 milhão de habitantes)
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Histórico.
Janeiro de 2013:
Lançamento do Fundo Acelerador de
Inovação Cívica (LACIF, pela sigla em
inglês) entre a Fundación Avina e o
Luminate Group (na época: Omidyar
Network) e seleção dos primeiros
projetos apoiados.
Maio de 2016:
Lançamento da Rede de
Conexões Latino-Americanas
de Inovação Política – CLIP.
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Julho de 2014:
Lançamento da plataforma Caminhos da Favela (em
castelhano: Caminos de la Villa), para mapear,
comunicar e acompanhar problemas de infraestrutura
e serviços públicos nas favelas de Buenos Aires.
Novembro de 2016:
Lançamento da plataforma
Rosario Participa.
Dezembro de 2016:
Acordo entre a Fundación Avina e o Luminate Group
(na época: Omidyar Network) para renovar o LACIF,
com novo nome: Parceria Latino-Americana para a
Tecnologia Cívica – ALTEC.

Agosto de 2017:
Lançamento do
Orçamento
Participativo
Vicente Lopez.

2017

2018

Setembro de
2017:
Lançamento do
projeto
Blockchain com
autoridades e
parlamentares
do Congresso
argentino.
Novembro de
2017:
Implementação
da plataforma
Blockchain em
Bahía Blanca.
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Dados relevantes.
107.252 vecinas y vecinos votaron el Presupuesto Participativo 2019 de la Ciudad de
Rosario, Argentina. (Más del 10% de la población total de la ciudad).
El 25% de la población total del Municipio Vicente Lopez participó activamente en el
proceso de co-gobernanza de los bienes públicos a través de la Plataforma Democracy OS
(67.919 vecinos sobre un total de casi 262.000 habitantes).
1.000 órdenes de compras públicas del gobierno chileno son transparentadas a través del
uso de la tecnología blockchain.

Coinvestidores.

Parceiros.
ILDA, AbreLATAM, Wingu, ACIJ, Prince
Consulting, Mismatica Management,
D.A.T.A., Democracia en Red, One Smart
City, Fundação Corona.
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Depoimento
Lucas Jolías,
Diretor da Prince Consulting.

“Atualmente, muitos governos da região estão falando de blockchain e de como o blockchain pode
ajudar a aumentar os níveis de transparência. Acreditamos que a experiência em Bahía Blanca foi
o pontapé inicial de tudo isso, e sem dúvida a Fundación Avina foi muito importante para
legitimar essa experiência, para nos acompanhar em todo o processo de inovação e para que o
projeto pudesse ser replicado.”
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