
Chamada pública: projetos para obtenção e uso de informações via
LAI

Através do projeto Achados e Pedidos, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo) e a Transparência Brasil abrem chamada pública de projetos envolvendo a
obtenção e uso de informações via Lei de Acesso à Informação (LAI)

Objetivos

- Ampliar a realização de demandas via Lei de Acesso à Informação (LAI) por
organizações da sociedade civil

- Fomentar e fortalecer, por meio da obtenção e uso de informações públicas
qualificadas, a incidência de organizações da sociedade civil nas áreas em que
atuam

- Ampliar e diversificar a base de pedidos e respostas da plataforma Achados e
Pedidos, consolidando-a como referência para busca de informações públicas
obtidas por meio de demandas via LAI

- Promover e exercer o controle social sobre a transparência de políticas públicas
socioambientais

Quem é elegível

- Organizações da sociedade civil que atuam na área de meio ambiente e/ou defesa
de povos originários e comunidades tradicionais (indígenas, ribeirinhos, quilombolas)
sediadas em ou com atuação direcionada a estados da região Norte, com qualquer
tamanho ou grau de formalização, de alcance local (estadual, municipal ou
comunitário) ou regional.

Organizações lideradas/compostas majoritariamente por representantes de povos
originários e comunidades tradicionais serão priorizadas.

O que buscamos

Um dos três tipos de projetos listados abaixo. As inscrições devem ser apresentadas por
meio dos respectivos formulários on-line, cujos links estão à frente de cada item

- 1 (um) projeto de produção de análise sobre um tema específico relacionado à(s)
área(s) de atuação ou de interesse da organização, centrado em (ou que necessite
parcialmente de) informações ou dados públicos que não são divulgados ativamente
(formulário de inscrição); ou

https://forms.gle/wy3XWiQQ6SPxmr5W7


- 1 (uma) ação de incidência em um tema específico que dependa ou necessite da
obtenção (e eventual análise) de informações ou dados públicos que não são
divulgados ativamente (formulário de inscrição); ou

- 1 (um) projeto de diagnóstico de transparência passiva (via pedidos de informação)
em área específica de atuação da organização (formulário de inscrição).

São aceitos projetos e ações ainda não realizados ou em andamento.

O que oferecemos à organização selecionada

Consultoria gratuita ao longo de até três meses (90 dias úteis) para a realização da seção
do projeto relacionada à obtenção de informações públicas não divulgadas ativamente. O
prazo máximo para o serviço foi determinado tendo em vista o prazo de tramitação de
pedidos de informação que necessitem da apresentação de recursos a até três instâncias.

A consultoria envolverá:

- elaboração e protocolo de pedido(s) de acesso à informação relacionado(s) ao tema
específico, incluindo eventuais recursos que venham a ser necessários, em
quaisquer níveis e poderes.

- tratamento e análise das informações ou dados obtidos e a produção do relatório
para publicação ou de memorial para fundamentar ou apoiar a ação de incidência

A consultoria será desenvolvida em colaboração constante com a organização selecionada,
exigindo a participação de ao menos uma pessoa que represente a entidade em reuniões
no mínimo quinzenais com a equipe da Transparência Brasil e da Abraji.

Contrapartidas da organização selecionada

- Compartilhamento dos pedidos, respostas e eventuais recursos publicamente na
plataforma Achados e Pedidos

- Divulgação ampla do material final produzido em seus canais de comunicação
externa, com inclusão da marca do projeto Achados e Pedidos como “Apoio” (ou
equivalente, conforme as práticas de comunicação da organização).

Período de inscrições
De 17/08/2022 a 31/08/2022

Divulgação do resultado da seleção
09/09/2022

https://forms.gle/JGJF8STdG9SKDTC8A
https://forms.gle/poy3fgzViRaDzMJd7
https://www.achadosepedidos.org.br/


Período de desenvolvimento do projeto selecionado
12/09/2022 a, no máximo, 13/01/2023

Quem somos

O projeto Achados e Pedidos é desenvolvido pela Transparência Brasil em parceria com a
Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e financiamento da Fundação
Ford.

Em sua plataforma on-line, oferece acesso livre a mais de 200 mil solicitações de
informação com as respectivas respostas, ampliando o alcance e potencial impacto de
informações públicas obtidas por meio de pedidos via Lei de Acesso à Informação em todo
o país, nos diversos órgãos e poderes.

Ao longo dos últimos três anos, o projeto tem focado na obtenção de informações sobre
políticas socioambientais e na identificação de gargalos de transparência nessa área.

http://www.achadosepedidos.org.br

