Produto 7 - Informe da prestação de contas do
processo participativo para o Plano de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) do Rio de
Janeiro

Sistema de Responsabilidade Pública: Medir, Monitorar e Informar sobre as políticas
urbanas sustentáveis
Este documento apresenta um informe da prestação de contas (devolutivas) do processo
participativo presencial para a construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS)
da Prefeitura do Rio de Janeiro. O processo participativo foi realizado junto às comunidades
escolares da cidade do Rio de Janeiro e integra as atividades no âmbito do projeto Sistema
de Responsabilidade Pública: medir, monitorar e informar sobre políticas urbanas
sustentáveis na América Latina, promovido pelo ONU-Habitat junto à Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro (PMRJ).

1. Introdução

A implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelos governos
locais será potencializada com a adoção de estratégias de participação social,
transparência e prestação de contas das políticas públicas. Esse é o norte adotado pelo
projeto “Sistemas de Responsabilidade Pública para Medir, Monitorar e Informar sobre
políticas urbanas sustentáveis na América Latina”, desenvolvido pelo ONU Habitat.
No Rio de Janeiro, desde o início do projeto, o ONU Habitat atuou no sentido de (1)
fortalecer as capacidades estatais dos servidores públicos para a abertura e (2) construir
processos de diálogo e participação da sociedade na construção do Plano de
Desenvolvimento Sustentável (PDS). O Plano estabelece as metas e ações para o Rio em
2030 e as aspirações para 2050 e é coordenado pelo Escritório de Planejamento da
Secretaria da Casa Civil.
O primeiro apoio a ser destacado foi a realização do Laboratório Urbano de
Responsabilidade Pública, uma série de oficinas sobre eixos de governo aberto que
buscava trazer boas práticas e levantar ações possíveis para abertura do processo do
Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS). As 5 oficinas para servidores públicos de
diferentes áreas da Prefeitura, com destaque especial para a parceria e apoio da Secretaria
de Educação, tiveram um duplo resultado: além da formação dos servidores públicos nos
temas, o Escritório assumiu o compromisso de desenvolver processos de participação
social junto às comunidades escolares como forma de aprimorar, escutar a população e
divulgar o PDS.
Em decorrência desse processo, vale pontuar o segundo momento do projeto que foi o
desenho e facilitação de processos participativos junto às comunidades escolares para
coletar contribuições ao PDS e Plano de Ação Climática. Essas atividades possibilitaram à
Prefeitura traçar caminhos de abertura e colher sugestões da população para o PDS
durante a sua formulação. As 9 oficinas participativas aconteceram entre os meses de

outubro e novembro de 2019 e foram realizadas em todos as regiões da cidade,
abrangendo todas as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).
.
Além do processo presencial, é importante reforçar que a Prefeitura também realizou etapas
virtuais de participação e escuta da sociedade. Uma série de ondas de participação, em
diferentes fases de desenvolvimento do Plano, foram lançadas por meio da plataforma
online participa.rio. No entanto, como este não foi escopo de apoio do ONU Habitat, este
documento foca exclusivamente na devolutiva do processo participativo presencial.
Abaixo, estão maiores detalhes do processo participativo bem como dos materiais de
devolutiva e prestação de contas da participação.

2. Processo participativo presencial junto às comunidades escolares

Os 9 encontros se dividiram em dois principais momentos: i) mapeamento das ações que já
existem nos territórios e contribuem para o desenvolvimento sustentável e ii) mapeamento
das ações que podem ser feitas pelas pessoas individualmente, pelas organizações locais,
pelo poder público e por todos juntos. Ao todo, foram mapeadas 876 ações existentes e
demandadas 1598 ações a serem realizadas por esses diferentes atores.
Após a realização dos encontros participativos, a consultoria técnica do ONU Habitat
devolveu à Prefeitura a sistematização das sugestões e demandas mapeadas nos
encontros dentro dos eixos de Cooperação e Paz, Longevidade e Bem-estar e Igualdade e
Equidade. A equipe da C40 realizou a sistematização das sugestões e ações de Mudanças
climáticas e Resiliência.
Com esse material, a equipe técnica da Prefeitura fez a análise de todas as sugestões
levantadas nos encontros, agrupando as similares e excluindo aquelas que não
configuravam como uma proposta clara. Nesse processo, todas as 1598 ações foram
agrupadas em 278 sugestões mais gerais. Dessas, 48 já foram incorporadas no Plano de
Desenvolvimento Sustentável. As demais estão em análise pela Prefeitura. Por essa razão,
o processo de devolutiva focou na apresentação dessas ações já incorporadas pelo Plano.
Para a elaboração dos produtos da devolutiva foram realizadas uma série de reuniões de
alinhamento entre a equipe do ONU Habitat e do Escritório de Planejamento. Além das
reuniões, as equipes fizeram em conjunto a avaliação de todo material e realizaram os
ajustes necessários.

3. Produtos da Devolutiva (Prestação de contas)

O processo de devolutiva dos encontros participativos estava previsto para acontecer em
dois momentos: o primeiro na Sala Paulo Freire com transmissão para todas as CREs e o
segundo no território de Campo Grande, por pactuação feita durante as oficinas. Para isso,
a consultoria elaborou uma proposta de roteiro de atividade presencial com sugestões de
dinâmicas e abordagens da devolutiva. Este conteúdo está disponível a
 qui.
Para elaborar essa proposta, foi realizado um levantamento de devolutivas de processos
participativos - não exaustivo - que pode ser encontrado aqui. O intuito dessa pesquisa foi
levantar ideias e sugestões para inspirar o processo do Rio de Janeiro.
No entanto, em virtude da pandemia, as devolutivas foram adaptadas para a geração de
conteúdos informativos que possam ser disponibilizados online e compartilhados para a
população.
Os produtos pactuados com a Prefeitura do Rio de Janeiro estão descritos abaixo. Para
cada produto, estão disponíveis os links com material bruto e resultado final:

SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA O PROCESSO DE DEVOLUTIVA

Em virtude da pandemia do coronavírus e das possíveis restrições por conta do período
eleitoral, elencamos alguns conteúdos para serem difundidos sobre devolutiva do processo
participativo:
(1)
●
●
●
●

Vídeo | Conheça como foi o processo participativo do PDS
Objetivo: garantir o registro e a memória do processo participativo.
Formato: Vídeo de 2´30 com slideshow de fotos e informações do processo.
Prazo de produção: 15 dias, a partir da validação do texto base.
Público: geral (participantes do processo, organizações envolvidas, gestores de
outras cidades etc). Disponibilizaríamos no Participa.

Roteiro do vídeo com narração, decupagem de material de fotografias e sugestão de edição
disponível neste documento. O
 roteiro foi escrito e revisado pela consultoria do ONU
Habitat, pactuado e aprovado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
Íntegra do vídeo finalizado disponível neste l ink.

(2) Gravação técnica | Entenda a devolutiva
● Objetivo: explicar para os participantes e demais interessados como foi feito o
processo de avaliação e decisão e explicar a devolutiva, indicando como as pessoas
podem encontrar as informações desejadas no Plano.
● Formato: Gravação em plataforma zoom com equipe da Prefeitura (15´minutos)
traduzindo as questões do plano para a população. A ideia é que os gestores
possam explicar que, quando a pessoa colocou que quer melhoria da educação,

●

●

isso pode ser visto no Plano em: Eixo X - metas tais e tais e assim por diante. Seria
uma tradução técnica para a linguagem da participação.
Prazo de produção: 2 dias (1 dia para produção do conteúdo e validação do roteiro e
1 dia para gravação). Disponibilizaríamos o formato na íntegra para subir nas redes
da Prefeitura (multirio ou outra rede) e no Participa. Se quiserem vinheta, vale
articular com a multirio.
Público: participantes do processo

Roteiro do vídeo com texto e sugestão de edição disponível n
 este documento. O roteiro foi
encaminhado para Prefeitura.
(3) Infográficos das informações territorializadas
● Objetivo: fornecer um material de devolutiva mais regionalizado e atrativo para o
participante.
● Formato:10 infográficos com informações gerais sobre a participação (1 geral e 1 por
encontro) e a devolutiva. Indicar onde a pessoa pode achar a informação.
● Prazo de produção: 15 dias a partir da validação do texto.
● Público: setorializado a partir da sua região. Os conteúdos estariam todos
disponíveis no participa.rio, mas divididos por região (conheça a devolutiva para o
seu bairro).

A PMRJ elaborou um conteúdo inicial sobre as ações incorporadas no PDS e os destaques
realizados nos encontros. Com base nesse levantamento, a consultoria do ONU Habitat
elaborou uma proposta de conteúdo disponível aqui. Importante ressaltar que a proposta
inicial, de infográfico, foi adaptada para um formato de revista, uma vez que havia muito
conteúdo textual para ser diagramado. Assim, foi elaborado uma revista com infográficos
por encontro.
O conteúdo da revista está disponível aqui.
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