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Mas esta não é uma história americana





Vivemos tempos de revolta



Tempos de desconfiança



Mobile e redes sociais forneceram
novos instrumentos de mobilização



A confiança é a base de 
sustentação da governação



É por isso necessário pensar em
novas formas de a restabelecer



O desafio em Portugal



Portugal é um dos países da OCDE onde a confiança
dos Cidadãos no Estado é menor

OCDE:Open Government
The Global Context and the Way Forward, 2016 

23%



Adicionalmente foi o 3º país da 
OCDE onde a confiança mais 
desceu entre 2007 e 2015

OCDE:Open Government
The Global Context and the Way Forward, 2016 



5 ideias para reforçar a confiança e 
melhorar a relação entre Cidadãos e Estado,
a partir da experiência da Justiça



Estratégia de Governação



Governação aberta: Um modelo de sustentação da 
governação novo: transparência, participação e 
restreabilidade

Comunicação

Inclusão

Cultura organizacional

1.
Accountability

2.
Tecnologia e 

Inovação

3.
Participação

4.
Transparência









Comunicação



É um ato de partilha, de bilateralidade, de 
passagem e receção da mensagem. 
É um dever do Estado.

(substantivo feminino)
1. Conjunto de actos que têm por fim 
propagar uma ideia, opinião ou doutrina.
2. Associação que tem por fim a 
propagação de uma ideia ou doutrina.



Tal como legislação, regulação, 
política fiscal e económica, a 
comunicação é uma das áreas 
mais estratégicas da governação

Estudo WPP 40 países:
“The Leaders’ Report shows that (communication) is:
• Rarely understood fully by politicians and policymakers
• Frequently regarded as a tactical, shared service, rather than a strategic function of policy delivery
• Under-skilled in areas such as social media, data analysis, audience segmentation and citizen 
engagement
• Seldom used to its full potential.”



Criar uma estratégia coerente, focada em resultados e 
adaptada ao público-alvo: o caso da Justiça



Segmentação: nem todos os públicos são iguais

Segmentação da mailing-list



Segmentar a mensagem para melhorar a relevância



Cultura



Prototipar envolvendo os funcionários



Trabalho de co-criação que envolve os mais diferentes
públicos e utiliza metodologias experimentais de service 
design



Participação



Participação, honestidade, proximidade

+ 200 ideias 
submetidas



Participação, honestidade, proximidade: resultados



Avaliação
e medição



O que não se mede não se 
gere



A confiança ganha-se pelo exemplo, pelo trabalho, mas também pela
forma como se comunica

Não existem fórmulas certas:
É preciso experimentar e ver o que é mais adequado em cada estratégia



Obrigado pedro.tavares@mj.gov.pt | twitter.com/ptavares
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