
CARTA ABERTA

A Sociedade Brasileira de Administração Pública – SBAP é por excelência uma associação

criada como plataforma de conexão entre pesquisadores e gestores públicos para auxiliar

na geração, disseminação e aplicação de conhecimentos científicos e técnicos para

melhoria da gestão pública brasileira.

Sua abrangente rede nacional e internacional de associados e parceiros reúne um

conjunto vasto e interdisciplinar de atores institucionais, pesquisadores e práticos que

possibilitam uma efetiva contribuição para subsidiar as decisões sobre temas centrais

para o fortalecimento e alinhamento da gestão e das políticas públicas com o interesse

público em suas variadas vertentes, do planejamento das ações sociais ao controle

orçamental, passando pela transição verde à transição digital.

A SBAP acredita que o fortalecimento da resiliência democrática brasileira exige uma

ampla agenda de reformas e ações concretas de resgate da confiança nas instituições

públicas. Para que esse resgate ocorra, faz-se necessário que haja o robustecimento da

capacidade estatal para a produção de políticas públicas e de novos marcos no campo da

administração pública, corolários para a impulsão do desenvolvimento nacional com foco

no combate à fome e às desigualdades que persistem, combinado com a preservação do

que nos é caro, como nossa diversidade cultural, biodiversidade, produção de alimentos e

capacidade de promoção da ciência e da tecnologia.

Norteada pela urgência do enfrentamento às mazelas sobre nossa sociedade e pelo

reconhecimento de nossas potencialidades, calcada no ethos republicano e da inovação e

ciente dos desafios postos ao processo de transição de governo em nosso país, a SBAP

vem por esta CARTA ABERTA afirmar seu compromisso democrático em colaborar com a

equipe de transição, podendo contribuir para o engajamento da comunidade acadêmica e

profissional da administração pública para o fortalecimento de políticas, programas,

planos e projetos públicos verdadeiramente nacionais.

Brasília, 05 de dezembro de 2022.
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