
Lembre-se

★ Não é necessária a exis-
tência de uma lei específica
sobre o "direito as infor-
mações" para que se possa
ter acesso às informações dos
órgãos públicos. Na ausência
de uma lei específica, procure
por outros meios para acessar
as informações. Por exemplo,
você poderá utilizar-se de 
disposições constitucionais,
leis de proteção do meio
ambiente, leis trabalhistas 
e assim por diante. 

★ Antes de fazer a 
solicitação formal pelas 
informações, verifique se 
as informações não estão
disponíveis em domínio
públicp – ex. por um site 
da Web. 

Finalidade:

Esta ferramenta visa acessar informações detidas por agências públicas 

a fim de melhorar a subsistência das pessoas. 

Na Índia, as ONGs e ativistas adotaram a seguinte abordagem para ajudar

as pessoas pobres:

• Obter informações sobre as despesas de obras públicas, os contratos realizados pelo 

governo, os salários de trabalhadores ocasionais e os produtos alimentícios principais 

oferecidos aos pobres. 

• Usar as informações para melhorar a governança por meio de:

• Decisão participativa – envolvendo as pessoas na tomada de decisões que os afetam.

• Transparência – concientizando as pessoas das ações dos funcionários públicos.

• Responsabilidade – responsabilizando os funcionários públicos suas ações.

A ferramenta pode ser usada em qualquer situação em que a falta de informações constitui

uma grande limitação na realização de boa governança. Constitui uma ferramenta útil

para as ONGs, ativistas, associações de residentes e líderes de comunidades que trabalham

com as pessoas pobres e marginalizadas.

Atividades:

Identifique o problema a ser resolvido. 

Procure compreender a lei sobre o direito do indivíduo às informações. Informe-se 

sobre as experiências de outros nessa área. 

Acesso as
informações ‘públicas’
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Amplie a conscientização e o interesse do grupo-alvo. Utilize as estratégias de 

comunicação, tais como reuniões de esquina, cartazes e canções. 

Desenvolva a capacidade do grupo-alvo de compreender e exercitar seus direitos de 

modo efetivo a fim de melhorar sua qualidade de vida. Utilize estratégias tais como 

programas de treinamento e excursões para exposição. 

Identifique exatamente as informações necessárias. 

Identifique a(s) fonte(s) potencial (ais) destas informações e o procedimento para 

obtê-las. 

Faça um pedido formal. 

Se as informações lhe forem negadas, faça um apelo junto ao funcionário designado.

Use a mídia e protesto em massa para exercer pressão em funcionários.

Se, apesar disso, não for possível conseguir as informações, inicie um processo jurídico

sempre que possível. 

Uma vez recebidas as informações, verifique-as por compará-las com as de outras 

pessoas locais ou por meio de inspeções no local.

Analise as informações e discuta os resultados com as pessoas envolvidas. 

Use as informações para provocar a mudança desejada. Utilize estratégias, tal como 

um sindicâncias, para responsabilizar os funcionários públicos.
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★ Seja específico quanto 

às informações desejadas.

Pedidos vagos por infor-

mações não são efetivos.

★ Para se obter o máximo

impacto, adapte os materiais

de comunicação (cartazes,

canções, etc) ao contexto

local.

★ Estabeleça redes com 

outros para compartilhar

experiências e prover apoio

mútuo.
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Informações adicionais

A ferramenta completa e outras ferramentas e recursos relacionados podem ser encontrados
no site: www.policy-powertools.org

Contacto: Sushil Saigal, sushil@winrockindia.org

Outras informações pertinentes podem ser encontradas em: www.winrockindia.org
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