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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.

RELEVÂNCIA.
• A Latinobarómetro indica que 78% dos cidadãos na
América Latina estão insatisfeitos com a democracia.
• O principal problema mencionado pelos
latino-americanos é a questão econômica. A situação
política e a corrupção aparecem em terceiro lugar.
• A Latinobarómetro revela que, desde 2010, cresce o
número de cidadãos que se declaram indiferentes ao
sistema e que 58% dos latino-americanos não votam
em nenhum partido.

ESCALABILIDADE.
• Com a agenda de inovação política e tecnologias
para a mudança social, é possível reconhecer os
processos colaborativos como uma contribuição
institucional para a ressignificação da democracia
no século XXI combinada com a digitalização.
• Atualmente, 3.864 milhões de pessoas em todo o
mundo têm acesso à internet.
• A inovação política e a tecnologia cívica fornecem
conteúdos e estratégias para a construção de redes
de aprendizagem e ecossistemas que envolvem
iniciativas digitais com atores da sociedade civil,
políticos e instituições governamentais que
buscam incidir nas políticas públicas de
desenvolvimento sustentável.

INFLEXÃO.
É preciso considerar a erosão da democracia como
cultura política e o estabelecimento, com mais
frequência, de governos com aspectos
antidemocráticos e políticas de restrições de direitos.
Os cenários digitais se transformam em espaços de
interação social, de ação política, de participação
cidadã, de trabalho comunitário, de ações
colaborativas, de mobilização em torno de direitos e
liberdades civis.
A revolução digital e a internet transformaram a
forma como os cidadãos se comunicam, se mobilizam
a partir da participação política e se associam aos
governos, cuja comunicação também se transformou.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
• Os partidos políticos, as instituições públicas e os
políticos têm níveis relativamente baixos de apoio e
legitimidade social.
• Os cidadãos, especialmente os jovens, não querem ir
às urnas durante as eleições, muito poucos se filiam a
partidos políticos e alguns, inclusive, desdenham da
democracia como um sistema político eficaz. Em geral,
observamos um forte descontentamento dos cidadãos
com a política.
• Os processos colaborativos, como eixos centrais da
atuação da Avina, são em si mesmos uma prática de
inovação política e democrática que geram ação
política promovendo a participação on-line e off-line.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
CAPITAL SOCIAL.
Esse processo colaborativo convoca o setor social
(organizações da sociedade civil, organizações sociais e
de base comunitária, movimentos cidadãos, políticos
emergentes, academia, centros de pensamento,
organismos internacionais e regionais, especialista em
transparência, dados abertos, tecnologia e direitos
digitais); o setor privado (elites empresariais,
empreendendores, empresas de tecnologia, fundos de
investimento, empresas multinacionais e nacionais); o
setor público (governos federais e locais, instituições
públicas, elites políticas e partidos políticos); meios de
comunicação digitais, tradicionais e associações de
meios de comunicação.

VISÃO
UNIFICADORA.
Em curto prazo, promover e fortalecer a organização
coletiva, visível e legítima para a tomada de decisões
em uma sociedade digitalizada. Promover novos
modelos de liderança e mobilização com capacidade
de atuação em comunidades digitalizadas.
Em médio prazo, criar condições para garantir o
exercício livre, pleno e seguro da cidadania (tanto
nos espaços off-line quando on-line), garantindo
igualmente os direitos de todas as pessoas, com
instituições públicas e privadas mais transparentes e
uma sociedade civil capaz de incidir na elaboração de
políticas públicas que promovam a construção de
sociedades mais inclusivas, abertas e justas.
Em longo prazo, gerar bens públicos de qualidade
que tenham potencial para melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.
• Fortalecer capacidades por meio de infraestruturas
cívicas para a ação política e a mobilização dos cidadãos.
• Promoção da tecnologia cívica inclusiva em diferentes
cenários cidadãos.
• Formação e consolidação de redes como espaços
seguros e horizontais para compartilhar, aprender e
colaborar a partir de uma perspectiva transversal que
entrelaça diferentes agendas.
• Utilizar a tecnologia, os dados e o jornalismo para
garantir transparência nos setores público e privado.
• Consolidar redes de jornalistas como um elemento
crucial para entender nossas sociedades democráticas
atuais.

INNOVACIÓN.
• Acelerar a mobilização dos cidadãos e a ação política
combinando estratégias off-line e on-line.
• Aumentar a articulação de atores divergentes para
acelerar a mudança social.
• Desenvolver novas habilidades para a incidência a
partir dos espaços digitais.

INCIDÊNCIA.
Criação de diversas redes de trabalho que incidem
em temas chave para fortalecer as democracia e
ajudar a construir sociedades mais abertas, justas e
igualitárias.
Capacitação de 64 equipes de campanha em
diferentes países da região em temas específicos
sobre ação política.
Além disso, duas redes de mulheres refletem e
debatem sobre o avanço político das mulheres na
região e duas redes de lideranças diferentes
promovem práticas democráticas inovadoras.
Criaçaõ de uma rede regional com nove governos e
mais de 350 organizações da sociedade civil.
Mais de cinco meios de comunicação da região
trabalham com uma visão de longo prazo sobre como
construir democracias abertas em um mundo
digitalizado.

3

O exercício da cidadania digital para o fortalecimento da democracia

Processos
colaborativos
que geram
resultados.
A formação e consolidação de redes regionais que têm
capacidade de reunir diferentes atores com experiência em
mobilização política, direitos digitais, tecnologia e dados
contribuíram para melhorar as práticas de inovação
democrática, superando o alcance das ações individuais e
gerando conhecimento prático e troca de experiências.
Alguns exemplos são:
A Rede InVisibles na Colômbia reúne 60 líderes políticos
e sociais de diferentes lugares do país que participam
do primeiro mapeamento de práticas políticas. A partir
de uma visão coletiva e uma compreensão comum
sobre o fortalecimento de suas capacidades
organizativas, as organizações e líderes que formam a
In-Visibles refletem sobre suas formas de articulação, as
opções disponíveis para construir redes de trabalho,
suas habilidades em comunicação e suas ferramentas
políticas para realizar suas ações.
A Rede de Advocacy Coletivo no Brasil busca ampliar,
articular e priorizar a incidência das organizações da
sociedade civil comprometidas com a Agenda Brasil
Sustentável sobre o governo, especialmente na interação
com o poder legislativo com uso de inteligência de dados.
Durante a campanha eleitoral, foi lançada a plataforma
digital VozAtiva para que os candidatos respondessem
perguntas sobre meio ambiente, direitos humanos, novas
economias, integridade e transparência. Dos 8563
candidatos, 824 responderam. Além disso, responderam a
mais de 170 mil eleitores que buscavam encontrar ali um
alinhamento com seus próprios interesses.
A Rede Nacional de Sintonias no México vincula diversos
ativistas, coletivos e organizações sociais progressistas
mexicanos que partem da ideia de promover processos de
democratização no país e de defender a ampliação dos
direitos em todo o território. Eles definem seus encontros
como “espaços para a troca de análises e de experiências
entre quem, de diversas maneiras e com estratégias
diferentes, decidiu não deixar a política para os políticos de
sempre”.
AbreLatam e ConDatos: é um espaço de diálogo
regional de convergência entre governo, sociedade
civil, jornalistas e cidadãos. Esse espaço tem buscado e
permitido fortalecer organizações e sua conexão
regional, além de promover projetos concretos de
trabalho.

As capacidades das organizações sociais e políticas que
querem transformar a forma de participação, de fazer
política e de ocupar espaços políticos de tomada de
decisões a partir do uso de tecnologia e dados foram
fortalecidas.
Formação política e democrática: experiência piloto do
Toolkit Eleitoral no Brasil (analógico e digital) que
desenvolveu ferramentas de capacitação no âmbito da
Escola de Formação Democrática onde participaram
equipes de 50 campanhas de oito estados. Foram
abordados temas como a gestão de voluntários,
financiamento, comunicação estratégica para campanhas,
redes sociais, publicações patrocinadas e eventos de rua.
No componente digital, foram desenvolvidos módulos que
favorecem a comunicação e o diálogo entre os candidatos
a cargos eleitorais e eleitores interessados em saber mais
sobre suas propostas.
Colaboração entre organizações: a iniciativa
#MeRepresenta aproxima os eleitores da política por meio do
uso de ferramentas digitais para contribuir para gerar votos
informados em relação à promoção dos direitos humanos,
incentivar a participação política de candidatos que
representam minorias e monitorar o acompanhamento das
promessas de campanha e as ações dos candidatos eleitos.
Promoção de práticas de inovação cidadã: foi realizado o
treinamento de Estratégias Eleitorais no México, que
contou com a participação de 32 participantes de
diferentes partidos além de integrantes de campanhas
independentes. O trabalho foi realizado com governos,
organizações de cooperação internacional e mais de 10
organizações da região. Além disso, 610 organizações e
594 projetos foram mapeados, identificando casos
inovadores de uso de tecnologia e dados para a
participação cidadã e ação política na região. Na Colômbia,
a Datasketch desenvolve, implementa e treina 10
organizações sociais no uso de ferramentas de visualização
de dados, buscando fortalecer o círculo virtuoso “Mais
Dados, Mais Visualização”, de modo que os cidadãos e as
organizações possam analisar melhor a realidade para
exercer pressão e propor estratégias de mudança reais ao
agilizar o fluxo de questionamentos sobre políticas com
alternativas de caminhos de ação.
Práticas de inovação política e tecnológica cívica: existe
um mapeamento de inovações políticas e democráticas na
Colômbia com dados de 65 organizações (partidos
políticos, organizações sociais, movimentos políticos e
coletivos) e 85 líderes foram entrevistados, alguns
interessados em ocupar cargos ou em trabalhar em
campanhas eleitorais. Além disso, 54 líderes sociais e
políticos da Colômbia construíram coletivamente
protótipos de infraestruturas cívicas, como uma caixa de
ferramentas ou um banco de capacidades para serem
utilizados de forma aberta. Também foi criada a plataforma
cívica Burócratas com o objetivo de intensificar a relação
dos cidadãos com os processos de tomada de decisão
pública, além de ampliar e fortalecer a participação dos
cidadãos e os exercícios de controle social.
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Histórico.
Primeiro
mapeamento de
tecnologia cívica
na região junto à
CEPAL e IDRC.
Segunda edição
da AbreLatam e
ConDatos no
México, na qual
concorreram mais
de 300
participantes de
26 países
apresentando
temas como a
plataforma
Democracia
Aberta.

2013

Criação da
AbreLatam e
ConDatos como
primeiras redes do
governo e
sociedade civil para
a construção de
sociedades abertas
e igualitárias.

Terceira edição da
AbreLatam com a
participação de 250
atores do governo,
sociedade civil e
academia de 29
países. Nesta
edição, surgem
temas como o
impacto dos dados
e jornalismo.
Criação da
AbreLatam e
ConDatos como
primeiras redes do
governo e
sociedade civil para
a construção de
sociedades abertas
e igualitárias.
Trabalho com 28
processos de
inovação cidadã e
policial por meio
do uso de
tecnologia e dados.

2014

Criação de vínculos
e espaços de
colaboração com a
Parceria para o
Governo Aberto.

Criação da CLIP
(Conexões
Latino-Americanas
de Inovação
Política) para
contribuir para a
democratização
efetiva do poder,
formando uma
nova geração de
dirigentes sociais e
políticos.
Quarta edição da
AbreLatam na
Colômbia.
Participação de 220
pessoas de 14
países.

2015

Mais de 20
colaborações entre
iniciativas
promovidas a partir
das redes apoiadas
em temas como
dados e eleições,
dados e saúde, e
participação cidadã
no México, Costa
Rica, Uruguai,
Argentina,
Paraguai, Colômbia
e Brasil.
179 parcerias com
governos e
sociedade civil que
desenvolvem
tecnologia para a
criação de práticas
inovadoras de
participação
cidadã.

TOMAR A RUA.
Primeiro encontro
presencial para
aproximar
experiências
inovadoras de
diferentes partes do
Cone Sul sobre as
experiências no
tema. Quarta
edição da
AbreLatam na
Colômbia.
Participação de 220
pessoas de 14
países.
Quinta edição da
AbreLatam na
Costa Rica com
mais de 200
participantes de 10
países.

2016

Criação da Rede
Latino-Americana
de Inovação Política
formada por mais
de 70 ativistas e
políticos
latino-americanos
de 12 países para
dar ao ecossistema
de inovação cívica
um campo de
inovação política
com valores,
práticas e
estratégias
compartilhadas.

Trabalho sobre o
processo
eleitoral com
dados,
jornalismo e
tecnologia na
Colômbia, Brasil,
México e El
Salvador, a partir
da ALTEC.
Rede de
organizações
trabalhando em
compras públicas
com o apoio da
OEA e mais de
sete governos da
região. Em
parceria com a
ALTEC e ILDA.

2017

A partir da ALTEC,
parceria com seis
organizações de
mídia da região para
melhorar as práticas
democráticas
utilizando
tecnologia e dados.
As organizações de
mídia são:
Ojo Público: Peru
El Faro: El Salvador
La Diaria: Uruguai
La Nación Data:
Argentina
Chequeado:
Argentina
Gênero e Número:
Brasil
Dados abertos para
melhorar a
segurança dos
cidadãos. Dados
sobre feminicídios
na América Latina.

A equipe CLIP
acompanha os
encontros da La
Ocupación em
Jalisco (México),
Ocupa Política em
Belo Horizonte
(Brasil) e Ciudades
sin Miedo em
Barcelona (Espanha).
Criação da Rede
de Advocacy
Coletivo para
ampliar, articular e
priorizar a
incidência sobre o
governo por parte
das organizações
da sociedade civil
comprometidas
com os temas da
Agenda Brasil
Sustentável,
especialmente na
interação com o
Poder Legislativo
no nível federal.
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Dados relevantes.
Os intercâmbios na Rede Latino-Americana de Inovação Política motivaram sinergias para
projetos concretos: 29 projetos em nove países, 14 organizações parceiras.
Mais de 500 líderes da América Latina participaram dos encontros, oficinas de formação e
exercícios de trocas de experiências que foram realizados.
A Plataforma #MeRepresenta está funcionando plenamente, com 3 módulos: eleitores
(400 mil visitas), candidatos (mais 200 candidatos registrados), voluntários (15 mil novos
voluntários registrados), 15 oficinas de sensibilização para diferentes públicos, uma
campanha lançada - #ElaNao.
Os processos colaborativos com uso de tecnologia para o fortalecimento da democracia
digital na América Latina mobilizaram mais de 17 milhões de pessoas.
O Toolkit Eleitoral – 46 organizações (ONGs, movimentos políticos, empresas, meios de
comunicação e associações) – é uma ferramenta que favorece a articulação entre
candidatos e eleitores pela qual mais de 2,3 milhões de pessoas interagem com a
iniciativa nas redes sociais.
O trabalho do site de notícias El Faro em El Salvador permitiu criar uma parceria para o
voto informado que produziu oito datasets e 116 notas publicadas com base nos dados.
Sete iniciativas de visualização de dados abertos: Questão Pública, Corruptor Colômbia,
Mundial da Igualdade, Líderes Sociais Assassinados na Colômbia, Observatório Nacional
de Memória Histórica, Aliança de Governo Aberto Colômbia e Eleições e Contratos (em
espanhol: Cuestión Pública, Corruptor Colombia, Mundial de la Igualdad, Líderes Sociales
Asesinados en Colombia, Observatorio Nacional de Memoria Histórica, Alianza de
Gobierno Abierto Colombia e Elecciones y Contratos).

Coinvestidores.

Parceiros.
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Depoimento
Maricarmen Sequera,
Diretora executiva da TEDIC.

“Na TEDIC, nós entendemos que para possibilitar uma maior incidência na agenda política e
democrática nos níveis local e regional, devemos nos ciborgue-organizar, ou seja, incorporar
hábitos que transformem nossas culturas de discriminação, exclusão e hegemonia em políticas
públicas mais inclusivas, diversas, justas e com uma perspectiva de direitos. A melhor maneira de
nos ciborgue-organizarmos é nos protegermos com ferramentas tecnológicas livres e seguras para
o exercício pleno de nossas liberdades como indivíduos, como coletivos diversos.”
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