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BREVE INTRODUÇÃO 
Consulta Nacional Brasil realizada no marco do Fórum Aberto sobre a 
Efetividade do Desenvolvimento das Organizações da Sociedade 
Civil(OSC1)”, conhecido por Open Forum. No Brasil, está sendo organizada e 
convocada pela ABONG, e tem o apoio da ALOP – Asociaciones 
Latinoamericanas de Promocion.  
 
Os objetivos gerais da consulta brasileira são: 
 
1. Permitir que as organizações presentes construam acordos sobre o papel 
da sociedade civil no contexto atual. 
2. Proporcionar um espaço de deliberação sobre a efetividade da sociedade 
civil, compartilhando critérios, indicadores, diretrizes, e boas práticas que 
facilitem o alcance e objetivos do nosso setor. 
3. Criar um espaço de incidência pública frente ao governo, parlamento, 
academia e outros atores, com objetivo de alcançar um ambiente facilitador 
e propício para as ONGs. 

                                                 
1
 http://www.cso-effectiveness.org/ 
http://www.alop.org.mx/  
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Segunda-feira, dia 21 de março 

9.00 – 10.00 - Mesa de abertura 

Boas vindas e apresentação dos objetivos, resultados esperados da consulta 
e metodologia de trabalho – Raimundo de Oliveira (Diretor Executivo da 
ABONG/Brasil) 

- Apresentação do contexto da Consulta (histórico e processo já realizado) e 
apresentação do documento síntese das consultas no mundo – Ruben 
Fernandez (Presidente da Corporación Region (Medellín) e Oficial de Apoio 
do Fórum Aberto na América Latina – Alop/Colômbia) 

10.00 às 12.30 - Painel: “Papel e desafios das organizações da sociedade 
civil na América Latina” - Aldalice Otterloo (Diretora Executiva da 
ABONG/Brasil) 

- Brasil – Perspectiva histórica do ambiente legal, acesso a fundos públicos 
e papel da cooperação – Jorge Eduardo Saavedra Durão (Diretor Executivo 
da FASE/Brasil) 
 

- América Latina - apresentação e análise do documento síntese da consulta 
na América Latina – Anália Bettoni Schafer (Coordenadora de projetos do 
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)/Uruguai). 

- Debate 

12.30 – 14.00 – Almoço 

14.00 – 17.00 - Grupos de Discussão (Cada grupo tratará de um tema 
introduzido por um/a comentarista. As referências são os textos já 
produzidos nas consultas nacionais da América Latina)  

Grupo 1) Levantar funções e responsabilidades das organizações da 
sociedade civil como atores para o desenvolvimento (Envolve os seguintes 
temas propostos pelo Fórum: Sociedade civil, um ator político? / O desafio 



 

de promover políticas públicas na perspectiva de direitos / Gênero e raça no 
novo contexto político / A transparência nas OSC)/ Direito das mulheres e 
OSC (discussão sobre documento “Ocho tesis de trabajo desde el 
movimiento Feminista y de Mujeres Lationamericano”)  
Comentarista: a definir 
 
2) Identificar impactos do trabalho das organizações da sociedade civil no 
Brasil (Envolve os princípios, critérios e indicadores de impacto apresentados 
no documento síntese das consultas já realizadas) 
Comentarista: a definir 
 
3) Levantar condições necessárias para funcionamento das organizações da 
sociedade civil (Envolve os seguintes temas propostos pelo Fórum: Evolução 
e novos desafios para a cooperação internacional / Como fortalecer a 
legitimidade e prestação de contas públicas das OSC? / Construir condições 
sociais e políticas para una cidadania participativa e protagonista). 
Comentarista: a definir 
 
4) Discussão sobre os Princípios de Istambul (Trabalhar com o documento 
“Princípios de Estambul para el trabajo de las OSC como actoras del 
desarrollos”)”  
Comentarista: a definir 
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Terça, 22 de março:  

9.00 – 12.30: 

Apresentação das sínteses dos grupos (apresentado pelas/os 
sistematizadoras/es e complementados pelos/as componentes de cada grupo) 

- Debate e síntese para documento final 

Damien Hazard (Direção Executiva da ABONG/Brasil) 

12.30 - 14.00: Almoço 

14h – 17h: Painel - Desafios e perspectivas da legislação e do acesso a 
recursos públicos para organizações da sociedade civil no Brasil 
 
- Apresentação dos resultados iniciais da consulta do Open Forum no Brasil 
Vera Masagão (Direção Executiva da ABONG/Brasil) 
 
- Apresentação da Plataforma do Marco Legal – Silvio Sant´Ana (Presidente 
da Fundação Esquel/Brasil) 
 
- Posicionamento do governo federal sobre o Marco Legal - Gilberto 
Carvalho (Ministro Secretaria Geral da Presidência da República/Brasil) –  
a confirmar 
 
 
17h: Encerramento 
 


