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Tópico de Interesse: Aspectos sociais, políticos, educacionais e culturais das tecnologias contemporâneas 
 
1. Resumo 
O Gabinete Digital do Governador do Rio Grande do Sul é um canal de participação e 
diálogo entre governo e sociedade, com o objetivo de oferecer diferentes ferramentas 
online ao cidadão para influenciar a gestão pública. 
 

A iniciativa se insere no contexto da abertura de canais de influência através da 
Internet, aproveitando as novas ferramentas de TIC para a construção de políticas 
públicas em cooperação entre a sociedade civil e o governo. De maneira geral, a 
proposta está em concordância com as diretrizes de governo aberto e participação 
política não tradicional, recomendados pelos organismos multilaterais. Criado em Maio 
de 2011, o Gabinete Digital oferece, atualmente, 2 formas de participação: 
 

* Governador Pergunta: são consultas públicas digitais, sobre temas de grande 
relevância, onde os usuários enviam e priorizam propostas de políticas públicas. Após 
um prazo determinado, as propostas vencedoras são selecionadas como metas do 
Governo. Em 2011, foram eleitas 50 prioridades para a saúde no Estado do RS. Em 
2012, a consulta sobre a segurança no trânsito elencou 10 políticas públicas para o setor. 
Os resultados da última consulta, superaram a expectativa, alcançando mais de 240 mil 
votos, consagrando-se como a maior consulta pública digital do país. 
 

* Governo Escuta: são audiências públicas realizadas pelo Governador, 
transmitidas ao vivo pela Web. Nessas, os internautas participam por meio do envio de 
perguntas diretamente pelo portal ou Twitter. Um diferencial a ser destacado é o fato do 
Gabinete Digital ter sido desenvolvido em software livre, sob licença AGPL v3, e ter 
todo o conteúdo sob licença Creative Commons 3.0. Ressalva-se, ainda, a combinação 
da metodologia tradicional PROCERGS, ao trabalho cooperado e descentralizado, que 
imprimiu uma resposta ágil às necessidades e propiciou sinergia entre equipes 
multidisciplinares do Gabinete Digital e da PROCERGS, além de estimular a difusão 
sobre o conhecimento dos formatos de e-Participação.  
 
2. Objetivos 
O objetivo foi estabelecer, mediante a introdução de uma nova Plataforma de 
Comunicação Web, uma cultura de trabalho comum, cooperado e ativo, entre sociedade 
e Governo, pela promoção de relações de mútua confiança e de coordenação 
diferenciada entre os agentes. 




