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1. Porquê a participação nas A21L?

A. Os discursos institucionaisinstitucionaisinstitucionaisinstitucionais internacionais:

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Programa 21 / Carta da TerraTerraTerraTerra.... Rio de Janeiro 

(1992/2003)

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Cidades Europeias cara a SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade. Aalborg 

(1994)

ᐅ Habitatᐅ Habitatᐅ Habitatᐅ Habitat II. Declaração de Istambul (1996)

B. Os discursos ideológicosideológicosideológicosideológicos e sociológicossociológicossociológicossociológicos:

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Moderados, Tecnócratas, Revolucionários e Reformistas

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ A democracia participativa

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Contradições e complexidades



  

 O Programa 21 e a Carta da TerraTerraTerraTerra 

Earth SummitEarth SummitEarth SummitEarth Summit. Rio de Janeiro (1992) . Rio de Janeiro (1992) . Rio de Janeiro (1992) . Rio de Janeiro (1992) 



  

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Capítulo 28 do Programa 21 (1992): iniciativas das 

autoridades locais

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Consultas, consensos, cooperação e informaçãoConsultas, consensos, cooperação e informaçãoConsultas, consensos, cooperação e informaçãoConsultas, consensos, cooperação e informação

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Aprovar uma Agenda 21 Local

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Carta da Terra (2003): “Construir sociedades 

democráticas que sejam justas, participativas, 

sustentáveis e pacíficas”



  

ᐅᐅᐅᐅ processo participativo com os cidadãoscidadãoscidadãoscidadãos

ᐅᐅᐅᐅ definição de uma visão de consensoconsensoconsensoconsenso para um futuro 

sustentável

ᐅᐅᐅᐅ integração das questões sociais, ambientais e questões sociais, ambientais e questões sociais, ambientais e questões sociais, ambientais e 

económicaseconómicaseconómicaseconómicas

ᐅᐅᐅᐅ elaborar um Plano de AcçãoPlano de AcçãoPlano de AcçãoPlano de Acção com metas concretas

ᐅᐅᐅᐅ definição de indicadores de progresso

ᐅᐅᐅᐅ estabelecer mecanismos de monitorização, 

transparência e acesso à informação



  

Cidades Europeias cara a SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade

Carta de Aalborg (1994)Carta de Aalborg (1994)Carta de Aalborg (1994)Carta de Aalborg (1994)
Charter of Charter of Charter of Charter of European Cities and TownsEuropean Cities and TownsEuropean Cities and TownsEuropean Cities and Towns

Towards Sustainability Towards Sustainability Towards Sustainability Towards Sustainability 



  

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Justiça socialJustiça socialJustiça socialJustiça social baseada em sustentabilidade 
económica e ambiental, e equidade

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Cidade como escalaescalaescalaescala apropriada para resolver 
problemas ambientais

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ Desenvolver A21L em cooperaçãocooperaçãocooperaçãocooperação com “todos os 
sectores da comunidade”: cidadãos, empresas e grupos 
de interesse

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ AcessoAcessoAcessoAcesso à informação e participaçãoparticipaçãoparticipaçãoparticipação na toma de 
decissões

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação em temas de sustentabilidade ambiental 
de toda a população, inclusive os representantes 
políticos e os funcionários públicos



  

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ articulação com planeamentoplaneamentoplaneamentoplaneamento e recursos existentes 

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ identificação, com consulta públicaconsulta públicaconsulta públicaconsulta pública, de problemas e 

causas

 

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ priorização de acções 

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ criação de uma visão de comunidade sustentávelvisão de comunidade sustentávelvisão de comunidade sustentávelvisão de comunidade sustentável 

 

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ avaliação de opções estratégicas alternativas

 

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ plano e programação de acções e responsabilidadesacções e responsabilidadesacções e responsabilidadesacções e responsabilidades

ᐅ ᐅ ᐅ ᐅ sistema e procedimentos de seguimento e avaliação



  

HabitatHabitatHabitatHabitat II. Cidades SustentáveisSustentáveisSustentáveisSustentáveis e Democráticas

Declaração de Istambul (1996) Declaração de Istambul (1996) Declaração de Istambul (1996) Declaração de Istambul (1996) 
Conferência da Conferência da Conferência da Conferência da ONU ONU ONU ONU sobre sobre sobre sobre 
os Assentamentos Humanosos Assentamentos Humanosos Assentamentos Humanosos Assentamentos Humanos



  

Trataremos de lograr a participação plena e igualparticipação plena e igualparticipação plena e igualparticipação plena e igual de todas as mulheres e 

de todos os homens e a participação efectivaparticipação efectivaparticipação efectivaparticipação efectiva dos jovens na vida política, 

económica e social. Propiciaremos o acesso sem restrições dos 

incapacitados e a igualdade entre os homens e mulheres nas políticas, os 

programas e os projectos de habitação e de desenvolvimento de 

assentamentos humanos sustentáveis. (...) 

Adoptamos a estratégia de habilitaçãohabilitaçãohabilitaçãohabilitação e os princípios da solidariedade e a 

participação porque são os meios mais democráticos e eficazes de fazer 

realidade os compromissos que assumimos. Reconhecendo que as 

autoridades locais são nossos colaboradores mais próximos, devemos 

promover a descentralizaçãodescentralizaçãodescentralizaçãodescentralização  e fortalecer suas capacidades financeiras e 

institucionais de forma acorde com a situação dos países, velando a um 

tempo por que sejam transparentes, responsáveis e por que respondam às 

necessidades da população. 

Também aumentaremos nossa cooperação com os parlamentários, o sector 

privado, os sindicatos e as organizações não governamentais e outras 

organizações da sociedade civil com o devido respeito da sua autonomiaautonomiaautonomiaautonomia.



  

Incorporam a participação num marco complexo de relações 
sociais:

•  são numerosos os colectivos sociais implicados (mulheres, 
jovens, incapacitados, ONGs, movimentos sociais, 
empresas...)

•  é preciso método, formação e equidade social

•  deve desenvolver-se no nível local-municipal dentro de 
processos de descentralização, transparência e controlo 
social do poder

•  deve combinar a satisfação de necessidades básicas de 

todos e as especiais dos grupos sociais sem recursos

•  procurar-se-á 

simultaneamente a paz, a 

justiça e a protecção 

ambiental (cidades seguras, 

solidárias e ecológicas)



  

O que tem falhado?

Fonte: N. Quental, 2007. A A21L. Situação actual e propostas para a sua evolução 

– Falta de noção de “agenda”

– Clarificação sobre o papel da Agenda 21 Local 

e sobre a sua relação com instrumentos 

existentes

– Envolvimento da Câmara Municipal

– Trabalho em equipaTrabalho em equipaTrabalho em equipaTrabalho em equipa com parceiros locais e 

com actividades visíveis

– Ambição ao nível da participação e da 

transparência

– Definição de prioridades de acção



  

O que tem falhado?  ( Democracia Participativa)

Fonte: N. Quental, 2007. A A21L. Situação actual e propostas para a sua evolução 

• Está ainda demasiado dependente da boa vontade 

política

• Falta-lhe um enquadramento legal mais robusto

• Carece de mecanismos estáveismecanismos estáveismecanismos estáveismecanismos estáveis para a sua 

concretização

• Encontra-se por isso num estágio infantil de 

desenvolvimento

• Ainda tem receio de se assumir!



  

posições socio-políticas

(Villasante 1995)

REVOLUCIONÁRIOS

p.c. demora grandes 
transformações sociais

REFORMISTAS

p.c. fornece innovação e 
mudança social

TECNÓCRATAS

p.c. é impossível ou 
ineficiente

MODERADOS

p.c. concorda com leis e 
mandatos democráticos

promovem 

activamente a 

participação cidadã

rejeitam ou aceitam 

eventualmente a 

participação cidadã

concivem a  

participação cidadã 

como um fim

concivem a  

participação cidadã 

como um meio



  

Um exercício do poder social: das capacidades dos grupos 

sociais para se expressar, organizar, tomar decisões e 

transformar a realidade.

O alicerce fundamental da democracia: a oportunidade 

para o povo se autogovernar direitamente (sem 

representantes ou controlando-os).

o povo é quem mais o povo é quem mais o povo é quem mais o povo é quem mais 
ordenaordenaordenaordena

[  J o s é  A f o n s o  ][  J o s é  A f o n s o  ][  J o s é  A f o n s o  ][  J o s é  A f o n s o  ]



  

Um processo social contraditório: que põe de manifesto, cria, 

reproduz e/ou ajuda a resolver conflitos sociais.

Um processo complexo: combina capacidades criativas (poder 

para), dominações (poder sobre) e resistências à dominação 

(poder contra).



  

virtudes da participação cidadã 

Eficiência 1: mais 

informação e 

conheceimento nos 

processos de 

planificação e 

implementação

Eficiência 2: adesão da 

população ao 

planeamento no queal 

participaram

Custos: tempo, dinheiro 

e vontade dos actores 

para cooperar, 

negociar e decidir

Mudanças 1: 

necessidades sociais, 

aspirações, conflitos e 

desigualdades são 

evidenciados ou 

resolvidos

Mudanças 2: 

experiências de acção 

colectiva conectadas 

com possibilidades de 

mudança

Limites: conflitos de 

poder, dedicação 

voluntária vs. 

profissional 

Democracia: promove 

debate público, considera 

diferenças sociais, faz 

transparentes as 

decisões, aproxima as 

instituções à população 

 (desde um ponto de vista   reformista)  



  

2. O processo de participação 

A. Quem? [“todos os sectores da comunidade...”]

B. Quando? [da consulta... à avaliação]

C. Para quêPara quêPara quêPara quê? [uma visão comum...?]

D. Normas Normas Normas Normas [uns princípios mínimos...]

E. Riscos [contexto, desigualdades, efeitos...]

F. Recursos [económicos, técnicos...]



  

planificação acção

visão 
comum

visão 
comum

R

O

R
R

contrários

participação 
independente 

da a21L

eventuais

A

R

O

R

A

indiferentes

processo global de participação nas a21L

R

O

A

reuniões

organização

acções

influências externas



  

Quem pode Quem pode Quem pode Quem pode 
participar?participar?participar?participar?

Quem deve 
participar?

Quem quer Quem quer Quem quer Quem quer 
participar?participar?participar?participar?

critérioscritérioscritérioscritérios de 
classificação?

como envolvelosenvolvelosenvolvelosenvolvelos no processo?



  

• Técnicos, políticos, empresários, trabalhadores, 
associações, colégios profissionais, instituições

• Indivíduos como propriétarios, inquilinos ou 
moradores da cidade em geral (a título pessoal ou 
representados por alguem)

• Grupos de idade (crianças, jovens, adultos, idosos), 
grupos socialmente discriminados (mulheres, 
deficientes, inmigrantes, turistas), grupos de 
moradores específicos (de vivendas sociais, de zonas 
industriais, utentes do transporte público, etc.), grupos 
com interesses específicos (ecologistas, 
consumidores, artísticos, políticos, etc.) 

COLECTIVOS

Quem deve, 
pode e quer 
participar?



  

who may participate? 

Technicians from the Planning 

Team and the Public Administration

Politicians in Government 

and Representatives

Entrepreneurs in Real State, Building and 

Land Sector, and other Economic Organizations

Unions, Professional, Neighbourhood, 

Female and Environmental Organizations

People…



  

who may participate? 

People…

small owners of land, 

buildings and houses

tenants in private 

and public housing

users and inhabitants

of public spaces

children

elder people

young people

people with disabilities

women

tourists

immigrants and ethnic minorities

associations, committees, 

sellers, media, schools… 



  

general features

_direct intervention: individual proposals, 
collective actions and meetings

_representative intervention: organizations, 
lawyers and technicians working for people

_compensation principle: to promote balance of 
power and to open opportunities / spaces for all

_pragmatic principle: to produce commitments / 
contracts of each group who wants to participate



  

consulta

debate

planificaçãoplanificaçãoplanificaçãoplanificação

implementação

seguimento e 
avaliação

quando quando quando quando 
convocar à convocar à convocar à convocar à 
participação?participação?participação?participação?

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões, 
actores e acções?

calendário e ritmosritmosritmosritmos



  

3. A organização de “workshops”

A. PlanificaçãoPlanificaçãoPlanificaçãoPlanificação específica: tipos de reuniões, 
actores e intendência

B. Formas de convocarconvocarconvocarconvocar

C. Formas de dinamizardinamizardinamizardinamizar



  

debate livre

síntese
brainstroming

sondagem

reflexão prévia

roda

debate livre

síntese

definição 
do problema

apresentação
de 
alternativas

debate livre

tomada de 
decisões

Fonte: Cembranos, F., Medina, J.A. Grupos inteligentes. Madrid: Popular, 2003

tipos de reuniões mais frequentes



  

Fonte: baseiado em Cembranos, F., Medina, J.A. Grupos inteligentes. Madrid: 
Popular, 2003

planificação específica de reuniões 

Tema Finalidade Forma Desenvolvimento Requirimentos



  

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo as finalidades

• ConsultarConsultarConsultarConsultar as opiniões durante a elaboração, ou depois 
da aprovação, de um plano de acção ambiental

• Informar e/ou formarInformar e/ou formarInformar e/ou formarInformar e/ou formar    à população acerca de propostas 
ambientais, documentos e informações relevantes, os 
seus direitos e deveres, condicionantes legais, etc.

• DebaterDebaterDebaterDebater e gerar ideiasgerar ideiasgerar ideiasgerar ideias acerca de propostas de acção 
ambiental, informações relevantes, conflitos, etc.

• Tomada de decisõesTomada de decisõesTomada de decisõesTomada de decisões: conformar un grupo, estabelecer 
regras para o processo, aprovar documentos, etc.



  

• NegociarNegociarNegociarNegociar e consensuarconsensuarconsensuarconsensuar soluções a conflitos de 
interesses, opinião, possibilidades técnicas, a visão do 
futuro sustentável do município…

• MobilizarMobilizarMobilizarMobilizar e tramitar denúncias, protestos, 
reivindicações, posicionamentos ante conflitos, etc.

• Socializarem-seSocializarem-seSocializarem-seSocializarem-se: conhecer-se informalmente, 
reconhecer-se, divertir-se, partilhar, celebrar, 
conversar, jantar, seducir, fazer amizades, bailar, 
romper as cadeias da televisão e do trabalho, sair 
da reclusão familiar e doméstica, etc.

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo as finalidades



  

• AssembleiaAssembleiaAssembleiaAssembleia abertaabertaabertaaberta 
-informativa, de debate ou mobilizadora
-dirigida a um colectivo específico ou a vários
-ocasional, mas reiterável

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo a sua forma



  

• Reunião fechadaReunião fechadaReunião fechadaReunião fechada 
-para tudo
-convidando exclusivamente a pessoas
 organizações ou colectivos predeterminados
-ocasional ou periódica 

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo a sua forma



  

• Comissões de trabalhoComissões de trabalhoComissões de trabalhoComissões de trabalho, workshops ou cursos de 
formação em torno a temas especializados 

-para informação, debate e socialização

-número limitado de participantes, mas abertas ou
com critérios consensuados

-periódicas

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo a sua forma



  

• Eventos públicosEventos públicosEventos públicosEventos públicos com componentes lúdicos e/ou 
políticos:

festas, jantares, exposições, conferências, manifestações, 
murais, representações teatrais na rua, cadeias de 
mensagens por sms ou email… 

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo a sua forma



  

• Encontros da vida quotidiana:Encontros da vida quotidiana:Encontros da vida quotidiana:Encontros da vida quotidiana: 

em ruas, praças, bares, lojas, parques, jardins, 
espaços desportivos, hospitais, filas de espera… 

tipos de reuniõesreuniõesreuniõesreuniões segundo a sua forma



  

convocarconvocarconvocarconvocar formalmente formalmente formalmente formalmente

-Por meios convencionaismeios convencionaismeios convencionaismeios convencionais: cartazes, cartas, correio 
electrónico, telefone, anúncio na imprensa…

-PrefixandoPrefixandoPrefixandoPrefixando dia, hora, lugar e “ordem do dia”.

-Subministrando informações préviasinformações préviasinformações préviasinformações prévias relevantes.



  

convocarconvocarconvocarconvocar informalmente informalmente informalmente informalmente

-Por meios não convencionaismeios não convencionaismeios não convencionaismeios não convencionais: boca a boca, face a 
face, cadeias de correios-e e de “sms” (mensagens 
de telemóvel), em encontros quotidianos (bares, 
escolas, escadas, ruas, lojas, festas, concertos, etc.).

-Sem prefixarSem prefixarSem prefixarSem prefixar dia, hora nem lugar até que não se 
auscultem as sensibilidades, e mesmo ficando aberta 
a “ordem do dia” até o início da reunião.



  

provocarprovocarprovocarprovocar abertamente abertamente abertamente abertamente

-Por quaisquer meio imaginávelquaisquer meio imaginávelquaisquer meio imaginávelquaisquer meio imaginável: faixas, “flashmobs” 
via “sms”, globos aerostáticos, panfletos (“flyers”), 
“detourneements” com a publicidade, “artivismo”, 
música na rua, “video-fakes”, autocolantes, 
telenovela, derivas, etc.

-Sem prefixar nada, ou prefixando-o 
“arbitrariamentearbitrariamentearbitrariamentearbitrariamente”.



  

dinamizardinamizardinamizardinamizar as reuniões  as reuniões  as reuniões  as reuniões 

• Quadro de referência: ordem do dia, objectivos, 
duração…

• Moderação de turmas de palavra, elaboração de 
sínteses, transmissão de ânimos e entusiasmo, 
controlo do tempo…

• Corresponsabilidade de integrantes da reunião, formas 
de implicação e de participação.



  

dinamizardinamizardinamizardinamizar as reuniões as reuniões as reuniões as reuniões

Rotação de tarefas e de locais

Doces, pasteis ou algo para comer 

Fotocópias e documentação para todos

Evitar manipulações, monopólios e duopólios

“Fazer corredores”

Tensão entre o humor, a eficácia e a tolerância…



  

posibilidades de acordo / desacordo na tomada de decisões

Fonte: Cembranos, F., Medina, J.A. Grupos inteligentes. Madrid: Popular, 2003

mais desejável menos desejável

lógica do 
desenho 
comum

admitir a 
diversidade

concesão / 
negociação

resolução 
por voto

supresão 
pactada 
do tema

ruptura 
parcial 
ou total



  

posibilidades formais na tomada de decisões

Fonte: Cembranos, F., Medina, J.A. Grupos inteligentes. Madrid: Popular, 2003

mais desejável? menos desejável?

consenso

direito a 
veto

unanimidade 
de opção

opção 
mais 

votada

maioria 
absoluta



  

4. Outras técnicas de participação

A. Classificação de técnicas entre a consulta e o 
auto-governo 

A. Mapas sociaisMapas sociaisMapas sociaisMapas sociais para autodiagnósticos e 
deliberações

B. Elementos analizadoresanalizadoresanalizadoresanalizadores

C. Recriação de vínculos de socialização socialização socialização socialização e de 
práticas exemplarizantes



  

• Processos de 
investigação-acção 

participativa

• Workshops de 
simulação de desenhos 

urbanos

• Reuniões e 
foruns cidadões de 

debate

• Exposições públicas 
de propostas técnicas, 

políticas e sociais
• Garantir acesso 

de toda a população 
à informação relevante 

• Assistência 
técnica à população

• Mecanismos de 
sorteio para estimular 

participantes e 
representantes

• Processos de 
implicação atravês de 

escolas, famílias, meios 
de comunicação…técnicastécnicastécnicastécnicas



  

níveis e dimensões da participação cidadã 

Execução cooperativa de acções

Tomar decisões colectivas sob acções e normas

Negociacões e consultas prévias à toma de decisões

Controlo / seguimento social de técnicos e políticos

Debates públicos entre ideias e colectivos sociais diferentes

Apresentação pública de projectos / propostas sociais

Informação/inquérito sob práticas, necessidades e opiniões de grupos

Auto-organização / descentralização de iniciativas

Exposição pública de propostas técnicas, políticas e sociais

Referendos/denuncias/desobediencia por acções e normas ilegais / ilegítimas

Alegações individuais ou colectivas a normas



  

levels and dimensions of citizen participation 

_degrees of c.p. related to decision-making

_possible co-existence and mutual exclusion of levels

_degrees of c.p. related to public hearing

_possible co-existence and mutual exclusion of levels

_independent and transversal social actions of c.p.

_reveal or provoke social conflict inside / outside institutions

_hidden references and collective experience of c.p.



  

comocomocomocomo é possível a participação social 

nas agendas 21212121 locais?

conclusões



  

� Eliminando os lastres tecnocráticos Eliminando os lastres tecnocráticos 

e e desigualdadesdesigualdades sociais  sociais 

que impedem a participaçãoque impedem a participação 

� Criando Criando condiçõescondições para comunicar  para comunicar 

iniciativas sociais existentes com iniciativas sociais existentes com 

novas propostas de participaçãonovas propostas de participação

� Definindo os objectivos a conseguir, 

os colectivos sociais a implicar, 

os níveis e técnicas de participação
� Promovendo Promovendo 

processos processos 

participativos a participativos a 

longo prazo: longo prazo: 

antesantes, , durantedurante...... 

...e ...e depoisdepois da  da 

elaboração do elaboração do 

planeamento planeamento 

� Favorecendo a complexidade 

positiva da participação: o conhecimento, 

o bem-estar, a auto-organização, 

a resolução de conflitos...



  


