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SpecoSpeco 0808

ConvenConvençção de ão de AarhusAarhus
participaparticipaçção dos cidadãos em temão dos cidadãos em temááticas ambientaisticas ambientais

(assinada a 25.6.98 e transposta a 25.2.03)(assinada a 25.6.98 e transposta a 25.2.03)

�� Direito a  Direito a  participarparticipar nos processos de decisão nos processos de decisão 

�� Direito ao acesso Direito ao acesso àà informainforma ççãoão

�� Direito ao acesso Direito ao acesso àà justijusti ççaa

““PPúúblico interessadoblico interessado”” ““aqueles que poderão ser aqueles que poderão ser 
afectados pelas decisões tomadasafectados pelas decisões tomadas””

Legislação
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Formatos de participaFormatos de participa ççãoão

��PassivaPassiva
�� Os participantes são informados do que Os participantes são informados do que 

vai acontecer mais do que aconteceuvai acontecer mais do que aconteceu
�� InformativaInformativa
�� As respostas são a questões colocadas As respostas são a questões colocadas 

pelos participantespelos participantes
��ConsultaConsulta
�� Os participantes são consultados e são Os participantes são consultados e são 

ouvidas as suas perspectivasouvidas as suas perspectivas
�� iniciativas independentemente das iniciativas independentemente das 

instituiinstituiçções externasões externas SpecoSpeco 0808

Formatos de participaFormatos de participa ççãoão

��FuncionalFuncional
�� As pessoas participam formando grupos As pessoas participam formando grupos 

para atingir objectivos predefinidospara atingir objectivos predefinidos
�� InteractivaInteractiva
�� As pessoas participam em anAs pessoas participam em anáálises lises 

conjuntas para definir acconjuntas para definir acççõesões
��MobilizadoraMobilizadora
�� As pessoas participam tomando iniciativas As pessoas participam tomando iniciativas 

independentemente das instituiindependentemente das instituiçções ões 
externasexternas
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FormatosFormatos de de partiparti cipacipa ççãoão passivapassiva

��Audiências PAudiências P úúblicasblicas
��ConsultaConsulta

InteracInterac ççãoão limitadalimitada , , 
essencialmenteessencialmente informativainformativa

Fases tardias do processo de decisão SpecoSpeco 0808

Argumentos Argumentos 

�� TTéécnicos/Decisorescnicos/Decisores
““A populaA populaçção ão nãonão quer quer participarparticipar ””

�� PopulaPopula ççãoão
““Participar Participar nãonão provoca provoca alteraaltera ççõesões ””

““um um hiatohiato entre a populaentre a populaçção e os ão e os 
ttéécnicos/decisorescnicos/decisores””

Que Que éé preciso ultrapassar!!!preciso ultrapassar!!!
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Tipo de participaTipo de participaççãoão

DesenvolverDesenvolver

propostas propostas 

de acde acççãoão

Decidir/OptarDecidir/Optar

InformarInformar

Recolher opiniõesRecolher opiniões

Não constrNão constr óói i 
conhecimentoconhecimento

ParticipaParticipaççãoão

ActivaActiva
EspaEspa çços de os de 
InteracInterac çção ão 

EfectivaEfectiva

Intervir/Intervir/

Contribuir/Contribuir/

ColaborarColaborar

ParticipaParticipaççãoão

PassivaPassiva
Consultas /Consultas /

Audiências Audiências 
PPúúblicasblicas

Ser ouvido/Ser ouvido/

InformarInformar--se/se/

EsclarecerEsclarecer--sese
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ParticipaParticipa çção Pão Púúblicablica

Especialistas Especialistas --»» PP PP mtmt imptimpt

Mas dizem que:Mas dizem que:

��Não se consegue implementarNão se consegue implementar

��Que Que qdqd implementada não produz implementada não produz 
resultadosresultados

Um problema de cultura…
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AvaliaAvaliaçção da participaão da participaççãoão

��Compreender o que restringe a Compreender o que restringe a 
participaparticipaçção nos seus ão nos seus formatos mais formatos mais 
interactivosinteractivos de ser implementada na de ser implementada na 
decisão publica, atravdecisão publica, atravéés das s das 
perspectivas de:perspectivas de:

��Actores da administraActores da administraçção pão púúblicablica

��ParticipantesParticipantes de de forunsforuns interactivosinteractivos

Metodologia
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AvaliaAvaliaçção da participaão da participaççãoão

�� AnAnáálise de formatos participativos, com lise de formatos participativos, com 
diferentes ndiferentes nííveis de interacveis de interacçção atravão atravéés da s da 
observaobservaçção participanteão participante, , sondagenssondagens e e 
ananáálise de documentoslise de documentos

�� Entrevistas Entrevistas semisemi--estruturadas intensivas:estruturadas intensivas:
-- com com especialistasespecialistas em gestão e processo de em gestão e processo de 

decisão publicadecisão publica

-- com com participantesparticipantes da processos participativosda processos participativos

Metodologia
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��MitoMito
nonoççãoão apoiadaapoiada maismais numanuma
traditradiççãoão ouou conveniênciaconveniência

do do queque num factonum facto

Mitos IntrMitos Intríínsecosnsecos
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MitosMitos

��Sociedade civil participa ao nSociedade civil participa ao n íívelvel
ttéécnicocnico

��ParticipaParticipa çção coloca na ão coloca na berlindaberlinda o o 
trabalho trabalho ttéécnicocnico

��O O conhecimento tconhecimento t éécnicocnico éé o o úúnico nico 
relevanterelevante para a decisãopara a decisão
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MitosMitos

��As pessoas As pessoas não sabemnão sabem participarparticipar
��ParticipaParticipa çção ão alargadaalargada cria cria entropiaentropia
��SSóó os mais os mais educadoseducados devem devem 

participar participar 
��As pessoas As pessoas controversas controversas devem devem 

ser ser excluexclu íídasdas da participada participa ççãoão
��TodosTodos devem participar em devem participar em tudotudo
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MitosMitos

��Os participantes sOs participantes s óó defendem os defendem os 
seus interessesseus interesses e não o bem e não o bem 
colectivocolectivo

��A participaA participa çção ão retira poderretira poder aos aos 
polpol ííticosticos

��Participar Participar éé dar dar informainforma ççãoão
��HHáá um um formato formato úúniconico de participade participa ççãoão
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MitosMitos

�� InteracInterac çção e interactividadeão e interactividade

��SSóó o plano/projecto/estudo o plano/projecto/estudo 
tecnicamente tecnicamente perfeito/finalizadoperfeito/finalizado éé
que pode ser submetido a apreciaque pode ser submetido a aprecia çção ão 
ppúúblicablica
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Dialogo Dialogo Dialogo Dialogo Dialogo Dialogo Dialogo Dialogo EcoEcoEcoEcoEcoEcoEcoEco--------socialsocialsocialsocialsocialsocialsocialsocial

Aprendizagem colectivaAprendizagem colectivaAprendizagem colectivaAprendizagem colectivaAprendizagem colectivaAprendizagem colectivaAprendizagem colectivaAprendizagem colectiva

Cidadania responsCidadania responsCidadania responsCidadania responsCidadania responsCidadania responsCidadania responsCidadania responsáááááááávelvelvelvelvelvelvelvel

Reconstruir a identidadeReconstruir a identidadeReconstruir a identidadeReconstruir a identidadeReconstruir a identidadeReconstruir a identidadeReconstruir a identidadeReconstruir a identidade

Agentes de mudanAgentes de mudanAgentes de mudanAgentes de mudanAgentes de mudanAgentes de mudanAgentes de mudanAgentes de mudanççççççççaaaaaaaa
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INTERACINTERACÇÇÃOÃO
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INTERACINTERACÇÇÃOÃO
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DouroDouroDouroDouro

LimpoLimpoLimpoLimpo

INTERACINTERACÇÇÃOÃO

SpecoSpeco 0808

DouroDouroDouroDouro

LimpoLimpoLimpoLimpo

INTERACINTERACÇÇÃOÃO
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Cova da Moura

INTERACINTERACÇÇÃOÃO
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�� ““ ... a ... a inteligênciainteligência colectivacolectiva funcionoufuncionou atravatrav ééss
dada construconstru ççãoão de de consensoconsenso , , resultandoresultando num num 
trabalhotrabalho de de grupogrupo emem queque

�� o o todotodo era era maismais do do queque a soma das a soma das partespartes ; ; 
(...) (...) 

�� foifoi um um mistmist éériorio , , 

�� masmas o o todotodo resultouresultou melhormelhor

�� queque a soma das a soma das partespartes ”” (ONG)

(Henriques, 02)

O todo é mais do que a soma das partes
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Mais ValiasMais Valias

�… contribui para gerar 
conhecimento e aprendizagens

� … e potencia a geração de capital 
intelectual , social e politico

� … induz um envolvimento mais 
informado e genuíno dos actores
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A não esquecerA não esquecer……

��Sociedade oralSociedade oral

��Criamos redes sociais com Criamos redes sociais com 
facilidadefacilidade

��Forma de educar para a Forma de educar para a 
cidadaniacidadania

��ActuaActuaçção ao não ao níível de atitudes e vel de atitudes e 
comportamentoscomportamentos


