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EXPECTATIVA DO DIA 

Acesse o site:
https://www.menti.com/
 
Insira o código: 34 66 94
 
Agora, conta para nós o que
você está esperando desse dia! 



LABORATÓRIO URBANO
DE RESPONSABILIDADE

PÚBLICA 



CICLO DOS LABORATÓRIOS 
Do Governo Aberto aos ODS

Tambo 1 -
Metodologias

de participação

Tambo 3 -
Transparência das

informações

ODS e 
Agenda 2030

Tambo 2 -
Laboratório de

Inovação 



Participação 

Escuta qualificada

Trajetória das pessoas

Engajamento

Provar o novo

VALORES



CADA TAMBO 

Entrada: 
conectar  com o

tema; compartilhar
visões de cada

participante

Exploração:
conhecer

experiências novas;
inspirar

Saída: 
engajar; chamar

para a caminhada



Programação do Dia 

EXPLORAÇÃO
APRESENTAÇÃO 

VOTAÇÃO 

TRAJETÓRIA 

O QUE É PARTICIPAÇÃO?

EXPERIÊNCIAS

VANTAGENS E DESAFIOS

SAÍDA
INOVAÇÃO DO PDS

AÇÕES PARA O PDS

RETOMADA DAS

EXPECTATIVAS DO DIA

ENCERRAMENTO

ENTRADA
BOAS VINDAS

EXPECTATIVA DO DIA

PERCURSO E

PROGRAMAÇÃO

COMBINADOS



Celular

Horários

Encerramento

Participação e integração

Trabalho em grupo

COMBINADOS



VAMOS
PARTICIPAR?



VOTAÇÃO  

Das opções listadas, qual

o melhor horário para o

intervalo?

Acesse o site:

bit.ly/votointervalo

 

Participe e escolha uma das

opções



COMO A
PARTICIPAÇÃO
APARECE NA SUA
TRAJETÓRIA? 
CONTE-NOS SUA HISTÓRIA
PENSAR INDIVIDUALMENTE - 2'
COMPARTILHAR COM O COLEGA DO
LADO - 6'



DO QUE
ESTAMOS

FALANDO??



CONCEITO
 
PARTICIPAÇÃO NOS
DICIONÁRIOS 
 
Ação ou efeito de participar; fazer parte
de alguma coisa.
 
#Comprometer (ação)
#Compartilhar (em grupo)
#Comunicar  (interação)



CONCEITO
 

"O que constitui propriamente o

cidadão, sua qualidade

verdadeiramente característica,

é o direito de voto nas

assembleias e de participação

no exercício do poder público em

sua pátria " 

"A política trata da convivência

entre diferentes. Os homens se

organizam politicamente para

certas coisas em comum,

essenciais num caos absoluto,

ou a partir do caos absoluto

das diferenças"



CONCEITO
 
O processo de construção da cidadania na
gestão das políticas públicas que,
conforme o interesse geral da sociedade,
canaliza, da resposta ou amplia os direitos
econômicos, sociais, culturais, políticos e
civis das pessoas, e os direitos das
organizações ou grupos em que se integra,
assim como das comunidades e povos
indígenas. 
 
#Direito 



CONCEITO
 
Fomenta o direito dos cidadãos a intervir
ativamente na tomada de decisão política,
promove a interação entre Estado e
sociedade para que ambas partes possam
se beneficiar de seus conhecimentos,
ideias e experiências com a finalidade de
melhorar a qualidade e eficácia da ação
pública



CONCEITO
 

Reduzir assimetrias (informação,
responsabilidade, decisões,
riscos etc) por meio da
desconcentração de poder
 
-> Compartilhar poder



SENTIDOS 
CLAD 
(1) A participação é consubstancial a
democracia.
 
(2) Os princípios democráticas da
representação política devem se
complementar com mecanismos de
participação dos cidadãos na gestão
pública que permitam expandir e
aprofundar a democracia e sua
governabilidade.
 



É UM CAMINHO 
Um movimento para expansão da

democracia e abertura. 



 

 

Níveis de
empoderamento  

Nível 1 -
Informar 



 

 

Níveis de
empoderamento 

Nível 1 -
Informar 

Nível 2 -
Consultar 



 

 

Níveis de
empoderamento 

Nível 1 -
Informar 

Nível 2 -
Consultar 

Nível 3 -
Deliberar 



 

 

Níveis de
empoderamento 

Nível 1 -
Informar 

Nível 2 -
Consultar 

Nível 3 -
Deliberar

Nível 4 - 
Co-gerir  



TRAJETÓRIA DA
PARTICIPAÇÃO
INSTITUCIONAL 
 

CONSTITUIÇÃO
DE 1988 

Redemocratização

Fortalecimento da

arena pública

Descentralização

Movimentos sociais  

CRIAÇÃO DE
INSTÂNCIAS E
PROCESSOS 

Conferências

Planos 

Conselhos 

VINCULAÇÃO A
POLÍTICAS
PÚBLICAS

Condicional para

repasse de recursoss

(Alimentação Escolar,

Educação, Saúde) 



COMO SE
CONCRETIZA
NA GESTÃO
PÚBLICA?

?



Instâncias e mecanismos de
participação nas políticas

públicas   
CONFERÊNCIAS

 

AUDIÊNCIAS

 

CONSELHOS

 

CONSULTAS

 

COMISSÕES

 



Ciclo das Políticas Públicas  



Ciclo das Políticas Públicas  

IPEA ,2012



FERRAMENTAS E
METODOLOGIAS 
 



MENU 



MENU 



MENU 



DÚVIDAS?



1 hora

ALMOÇO



CASOS 

Explore os casos expostos e, com 1
bolinha, priorize o caso que você

acha  mais interessante 



PARTICIPAÇÃO NA
PRÁTICA 



DIFICULDADES 
Tempos
Trabalho
Vontade política 
Recurso
Linguagem
Regras claras 
Informação disponíveis
Sentido 
Institucionalidade 



VANTAGENS 
Coresponsabilização
Legitimidade 
Confiança 
Eficiência
Cultura política
Formação e conhecimento



CASOS (1)
 

NOME: Som da Participação
CIDADE: Campi Bisenzio, Itália
 
O QUE É: criação de plataforma de orçamento participativo digital, elaborada a partir da
colaboração de segmentos da iniciativa privada, sociedade civil e do poder público. 
PRA QUE SERVE: a construção da plataforma de participação digital possibilitou
ampliar o número de participantes da iniciativa de participação, tanto em números
absolutos como em segmentos atingidos, como por exemplo, um maior número de
jovens
DENSIDADE PARTICIPATIVA: este é um caso interessante de integração entre
participação digital e presencial



CASOS (2)
 NOME: Eu Participo

CIDADE: Palmela, Portugal
 
O que é: orçamento participativo voltado exclusivamente para estudantes de
escolas públicas desta cidade de Portugal. Ao mesmo tempo que implementou
melhorias reais nas escolas que foram priorizadas, serviu de processo formativo
em cidadania e participação social para os envolvidos
Informação adequada e relevante sobretudo o que contribua para a sua
consciência e promoção da sua cidadania, com especial relevo dos seguintes
assuntos: Convenção sobre os Direitos da Criança, Declaração Universal dos
Direitos Humanos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Plano Municipal
de Igualdade de Género, Poder Local – o que é e quais as suas atribuições e
competências, Mecanismos de participação infantil e juvenil previstos em lei.
 



CASOS (3)
 

NOME: Águeda Living Lab
CIDADE: cidade de Águeda, Portugal
 
O QUE É: O Águeda Living Lab é um espaço de experimentação onde os
processos participativos são experimentados de forma a incentivar a cidadania. 
PRA QUE SERVE: O Águeda Living Lab (ALL), pretende olhar a Cidade de
Águeda como palco principal para as suas  intervenções de caráter participativo
ao nível tecnológico, não se restringindo a um espaço e procurando abranger
transversalmente toda a comunidade. Na sua essência o ALL desafia a
participação de todos os membros da comunidade, estimulando tanto a
aprendizagem de conceitos como o pensamento/experimentação de soluções
adaptadas ao contexto comunitária
 
 



CASOS (4)
 

NOME: Madrid Decide
CIDADE: Madrid, Espanha
SITE: https://decide.madrid.es
O QUE É: plataforma multiuso de participação social
PRA QUE SERVE: o uso desta plataforma digital, muitas vezes acoplados
á processos participativos presenciais, tem ampliado muito o número de
cidadãs e cidadãos á processos de participação social. 
DENSIDADE PARTICIPATIVA: impacto significativo na cultura política
local. envolvimento crescente da população e números expressivos de
cidadãs e cidadãos engajados em processos participativos que vão dos
mais simples, como consultas, á mais complexos, como as votações
virtuais do orçamento participativo



CASOS (5)
 

NOME: sistema municipal de participação social de Canoas
CIDADE: Canoas
SITE: https://oidp.net/pt/experience.php?id=1149 e
https://www.canoas.rs.gov.br/departamentos/relacoes-institucionais/
O QUE É: sistema que envolve o uso de múltiplas ferramentas, em múltiplos espaços e em
diferentes instâncias. Tudo isto acontecendo de forma simultânea e com fins diversos.
PRA QUE SERVE: para fins diversos. Desde consultas simples, como a escolha de temas para
serem debatidos na presença do Prefeito até processos complexos como orçamento participativo. 
Orçamento Participativo – 5 edições, 102.987 pessoas já votaram. Maior índice brasileiro de
participação: 10% dos eleitores de Canoas votam no OP.
Prefeitura na Rua – 277 edições com mais de 29.000 atendimentos.
Prefeito na Estação – 87 edições com 5.225 atendimentos.
Audiências Públicas – 221 edições com 3.302 atendimentos.
Plenárias de Serviço Público –12 edições com participação de 9.827 pessoas e 5.367 demandas.
Ágora em Rede – 52 edições com 9.357 usuários cadastrados



PONTOS DE
ATENÇÃO 



PONTOS DE
ATENÇÃO 



PONTOS DE
ATENÇÃO 



PONTOS DE
ATENÇÃO 



PONTOS DE
ATENÇÃO 



PONTOS DE
ATENÇÃO 



COMBINAÇÃO
Sentido/
Grau de
decisão



COMBINAÇÃO

Sentido/
Grau de
decisão

+

Ciclo 



COMBINAÇÃO
Sentido

+

Ciclo 

+ Métodos e
ferramentas 



30 minutos

INTERVALO



CONCURSO DA
ONU SOBRE

PARTICIPAÇÃO
SOCIAL 



O PDS: COMO VOCÊ
ESCREVERIA A PRINCIPAL

INOVAÇÃO/FEITO DO
PROCESSO PARTICIPATIVO

DO PDS?



A PARTIR DO QUE TROUXEMOS, DAS
EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS,

DIFICULDADES E VANTAGENS: O QUE PODE
SER FEITO PARA QUE O PDS SEJA MAIS

PARTICIPATIVOS? QUE FERRAMENTAS OU
PROCESSOS PODEM SER UTILIZADOS?



AVALIAÇÃO
 

HTTP://BIT.LY/OFICINAPARTICIPACAO



OBRIGADA
Laila Bellix

llbellix@gmail.com


