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• Na cidade, o orçamento participativo  

 

 

CONTEXTOS DE PARTICIPAÇÃO 



Consulta Pública/Sessão Participação- Administração Hidrográfica Tejo e 
 ribeiras do Tejo (Alcanena, 5 abril 2015) 

CONTEXTOS DE PARTICIPAÇÃO 



Carsten Holler- 
Instalação de escorregas 
no Tate Museum de 
Londres 

CONTEXTOS DE PARTICIPAÇÃO 

Na arte pode ser um concerto participativo, ou uma exposição 
interativa.   

 

 

Carsten Holler- 
Instalação na 
Universidade de Munich 



Manifestação contra a dissolução do 
Ministério da Cultura   (Recife, Maio2016) 

CONTEXTOS DE PARTICIPAÇÃO 



 Jantar de amigos 

CONTEXTOS DE PARTICIPAÇÃO 



Participação Principais dimensões da participação? 

 

« Importa dar espaço a uma participação ativa, dar 
espaço às pessoas, trabalhar com elas (e não só 
para elas), envolvê-las nos processos de 
desenvolvimento pessoal, organizacional e social, 
bem como nas diversas decisões que, direta ou 
indiretamente as atingem. A participação é cada 
vez mais o veículo privilegiado de empowerment 
pessoal e organizacional, de co-
responsabilização, aprendizagem e melhoria 
contínua da eficácia e da qualidade dos processos 
e das organizações »  

Schiefer, Teixeira e Monteiro, 2006, p.10. 



Participação Porque pode ser urgente « fazer participar »? 

 

• mudanças na sociedade a um ritmo 
incessante  

• alteração das instituições  

• fenómenos societais são multidimensionais 
e multiterritoriais (clima, refugiados,OGM…) 

• novo paradigma homem-natureza 

• nova conceção da democracia; 
questionamento da democracia 
representativa (nas decisões públicas, nas 
organizações e nos grupos). 

 



Participação pública 
•  A participação pública define-se como uma forma institucionalizada de 

discussão cuja iniciativa tem como origem um organismo tutelar que promove 
num espaço de diálogo o encontro de diferentes atores convidando-os a 
partilhar e a debater questões cujo conteúdo é forçosamente definido a priori.  

 

• “…public participation encompasses a group of procedures designed to 
consult, involve, and inform the public to allow those affected by a decision 
to have an input on that decision” (Rowe and Frewer, 2000, pp.  6).   

 

• ‘Public participation’ means to involve those who are affected by a decision 
in the decision-making process. It promotes sustainable decisions by 
providing participants with the information they need to be involved in a 
meaningful way, and it communicates to participants how their input 
affects the decision” (International Association for Participation, 2015) 

 

 



Participação pública 
 

• Segundo Fiorino (1990) temos dois eixos distintos : a transformação 
social/a mudança social (normative) vs manter o statu quo (instrumental). 
Os mecanismos usados são diferentes: empowerment vs legitimidade 

Alguns dos pontos positivos da PP são: 

• A criação de soluções mais criativas e inovadoras para resolução de pbs 

• Uma tomada de decisão baseada na diversidade de fonts de informação, 
pontos de vista e interesses 

• Maior facilidade de implementação das decisões 

• Construção de aprendizagem social  e de capital social 

• Diminuição de conflitos 

• Maior abertura, tolerância e menor estereotipia 

(E.g. Blackstock et al. 2007; O’Connor et al 2000) 

 



As dimensões do ato de participar 

Fazer parte 

• participar num 
jantar, numa aula, 
numa comissão 

• este “fazer” parte 
tem subjacente um 
sentimento de prazer 
da associação, o 
gostar de pensar em 
conjunto, 
característica que nos 
distingue dos animais 

Dar uma parte 

• contribuir é dar 
algo por exemplo 
uma prenda 

• dar é altamente 
interativo; depende 
da interação entre 
aquele que dá e 
aquele que recebe 

Receber uma  parte 

• está ligado ao que 
se ganha, aquilo que 
se recebe ao 
participar 

• o que se ganha: são 
oportunidades de 
individuação, 
oportunidades 
contextuais 

Baseando em Zask (2011)  



Participação : a crítica 
• Uma pressão legal e política para a participação 
• Uma proliferação de novas técnicas e ferramentas que usam 

uma noção simplificada de cidadania,  
• Uma instrumentalização dos propósitos da participação 
• Momento de grande crítica e ceticismo de comentadores sobre 

a participação 
 

Talvez assumir que 
• A participação não é uma entidade externa à democracia e à 

governança, e que não existe nenhum conceito universal 
• A participação é ativamente construída e por isso deve-se olhar 

este processo e perceber como ele é construído 
• A participação não pode ser tomada por garantida (“taken for 

granted”)  e neutra, que foi deliberamente defendida e que se 
tornou uma norma. 



referências 
Akmouch, A. & Clavreul, D. (2016). Stakeholder engagement for inclusive water governance: ”practicing what we preach” 
with the OECD water governance initiative, Water, 8, 204, doi:10.3390/w8050204. 
Allegreti, G. & Herzberg, C. (2004). Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy. 
Transnational Institute and the Centre for Democratic Policy-Making. Briefing Series, n2004/5. 
Blackstock, K.L., Kelly, G.J., Horsey, B.L. (2007), Developping and applying a framework to evaluate participatory research 
for sustainability, Ecological Economics, 60(4), 726-742.   
Callon, M. (1998). Des différentes formes de démocratie technique , Gérer et comprendre, Annales des Mines, janvier 1998, 
pp. 63-73. 
Carr,G. Bloschl, G & Loucks, D.P. (2012). Evaluating participation in water resource management: a review, Water Resources 
Research, 48. DOI: 10.1029/2011WR011662.  
Dewey, J. (2003). (orig.1927). Le public et ses problèmes. Publications de l’Université de Pau: Farago. 
Ehrenstein, V. & Brice, L. (2016).  State experiments with public participation: French nanotechnology, Congolese 
deforestation and the search for national publics. In J.Chilvers & M. Kearnes (eds). Science,environment and emergent 
publics. (pp.123-143). London & New York: Routledge. 
Faysse, N., Rinaudo, J.-D., Bento, S., Richard, A., Errahj, M., Varanda, M., Imache, A., Dionnet, M., Rollin, D., Garin, P., 
Kuper, M., Maton, L., Montginoul, M. (2014) Participatory analysis for adaptation to climate change in Mediterranean 
agricultural systems: making use of possible choices in process design, Regional Environmental Change, 14 (1), pp 57-70 
(DOI 10.1007/s10113-012-0362-x).  
Fiorino, D.J. (1990). Citizen participation and environmental risk: A survey of institutional mechanisms, Science, Technology, 
& Human Values, 15(2), pp 226-243. 
Hagendijk, R., Healey, P., Horst, M.,  Irvin, A. (2005). Science, technology and governance in Europe: Challenges of public 
engagement. Final report of the STAGE Project. 
 



referências 
Hommels, A., Mesman, J.,  & Bijker, W. (2014). Vulnerability in technological cultures. New directions in research and 
governance. Cambridge , MA: MIT Press. 
IAP2 International Association for Public Participation (2016). Available at http://www.iap2.org/. 
Jason Chilvers & Noel Longhurst (2016). Participation in Transition(s): Reconceiving Public Engagements in Energy 
Transitions as Co-Produced, Emergent and Diverse, Journal of Environmental Policy & Planning, 18 (5), 585-607. 
Mostert, E. (2003). The challenge of participation. Water Policy, 5(2), 179-197. 
Newman, J. et al. (2004). Public participation and collaborative governance , Journal of Social Policy, 33,2, 203-223. 
O’Connor ,R., Schwartz, M., Schaad, J., Boyd, D. (2000). State of the Practice: White Paper on Public Involvement. A1D04: 
Committee on Public Involvement in Transportation. http://www.trbpi.com/publications/trbwhitepaper.pdf  
Parry, S., Faulkner, W., Cunningham-Burley, S. & Nicola, J.  (2008). Heteregeneous agendas around public engagement in 
stem cell research: The case for maintaining plasticity. Science & Technology Studies, 25(2), 61-80. 
Popper, K. (2013) (orig. 1944). The open society and its enemies. Lisboa: Edições 70. 
Rowe ,G. & Frewer, L. J. (2000). Public participation methods: a framework for evaluation. Science, Technology & Human 
Values 25(1), 3-29. 
Schiefer, U., Teixeira, J. P.& Monteiro, S. (2006). Manual de facilitação para a gestão de eventos e processos participativos. 
Estoril: Principia. 
Walzer, M. (1990). The communitarian critique of liberalism, Politcal Theory, 18/1, 6-23. 
Zask, J. (2011). Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation. Pari: Le bord de l’eau. 
 
  

 


