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Enquadramento

A ideia de um Atlas Mundial dos 
Orçamentos Participativos
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O trabalho colaborativo levado a cabo no âmbito da elaboração da segunda edição livro Hope for Democracy,
editado em 2018, deixou evidente a expressiva disseminação dos Orçamentos Participativos no Mundo. Os
números associados a estas iniciativas são bastante mais significativos do que os imaginados pouco tempo antes
pelos especialistas mais informados sobre a matéria.

Os dados recolhidos permitiram extrair três macrotendências verificadas nos últimos anos, conforme sintetizadas
no livro em apreço, nomeadamente:

i) o papel central da Europa, sendo hoje o continente com o maior número de processos;

ii) o crescimento da escala territorial e institucional dos OP, com o reforço das iniciativas regionais e nacionais;

iii) iii) o reforço da institucionalização dos OP em alguns países, sendo essa parcialmente responsável pelo aumento do
número de casos registados.

Este trabalho deu corpo à ideia de realizar um Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, com uma regularidade
desejavelmente anual e com um caráter de acesso público, que sirva de fonte de informação para todos os atores
que de alguma forma se interessam pelo tema.

Tratando-se de um objeto de difícil identificação, pela dispersão geográfica e pela inexistência de sistemas de
contabilização em cada país, bem como de interlocutores em algumas regiões do planeta, o Atlas será
seguramente um exercício de aproximação à realidade e apenas possível se estiver alicerçado num trabalho em
rede e colaborativo entre todos os que desejem colaborar.



Estrutura 
Colaborativa

Tecer a rede de cooperação 
internacional
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O Atlas deverá contar com uma estrutura colaborativa composta pelos seguintes elementos:

• Uma Coordenação Global, responsável por assegurar a condução do Atlas, realizar os contactos com os 
diferentes interlocutores, concentrar a informação recolhida, analisar as principais tendências, produzir uma 
síntese, editar o Atlas e disponibilizá-lo ao público; 

• Um Conselho Científico, composto por especialistas, a quem cabe aconselhar a Coordenação, identificar 
interlocutores em diferentes países e regiões do planeta, colaborar, se assim desejar, na análise das principais 
tendências e na elaboração da síntese;

• Uma Rede de Interlocutores Locais e Regionais, parcialmente alicerçada nos autores do livro Hope for Democracy
e em outros que venham a ser identificados. 



Metodologia

O levantamento colaborativo de dados
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Será produzido um questionário que servirá de instrumento comum a todos os Interlocutores no levantamento dos 
dados. Esse terá um conjunto bastante sintético de questões, de forma a facilitar o seu preenchimento. Este será 
necessariamente voluntário e desenvolvido num contexto de grandes disparidades regionais, onde é possível 
contar com contributos bastante robustos e detalhados e outros em que a informação sobre os OP é 
manifestamente escassa. 

Caberá a cada Interlocutor, simultaneamente autor dos dados recolhidos, preencher o questionário e disponibilizá-
lo à Coordenação, para que esta possa produzir o Atlas. 

Estes são os indicadores base a ter em conta:

• Nº de Orçamentos Participativos ativos

• Nº de Orçamentos Participativos promovidos por governos locais

• Nº de Orçamentos Participativos promovidos por governos regionais / nacionais

• Legislação de enquadramento dos OP (Existe / Não Existe / Está a ser trabalhada uma proposta)

Serão adicionalmente solicitados os seguintes elementos aos interlocutores:

• Box sobre uma inovação em destaque no país

• Box com a leitura das principais tendências registadas no país



Produto

Materialização do Atlas
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O Atlas deverá consubstanciar-se em três grandes elementos:

• Um mapa mundo, com a distribuição geográfica e numérica e dos Orçamentos Participativos, à imagem do que sucedeu no 
livro Hope for Democracy;

• Uma síntese analítica dos Atlas, com a leitura das principais tendências verificadas;

• As fichas de cada país, com os dados produzidos pelos interlocutores. 

Esta informação será consubstanciada numa publicação digital e com uma tiragem limitada de exemplares em 
papel, a apresentar publicamente na Academia de Cidadania Inteligente, em Cascais.  



Equipa

Os “nós” da rede
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Nelson Dias
Coordenação

Giovanni Allegretti
Conselho Científico

Tiago Peixoto
Conselho Científico

Yves Sintomer
Conselho Científico

Sahsil Enríquez
Colaboração
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Interlocutores

África 
Mamadou Bachir Kanouté (Senegal e outros), Joseph Désiré SOM I, Claire 
Davanne (Quénia), Orlando Matendjua (Moçambique), Nguebou Jules 
Dumas (Camarões)…

América Latina
Luciano Fedozzi (Brasil), Emiliano Arena (Argentina), Ricardo Jaramillo 
(Colômbia), Samuel Torres (Peru), Juan Salinas (Chile), Alicia Veneziano 
(Uruguai)…

América do Norte
Josh Lerner (EUA e Canadá), Maria Guadalupe Toscano Nicolas (México)

Ásia
Ivan Shulga, Anna Sukhova (Rússia), Li Fan (China), Dongjin Kim (Coreia do 

Sul), Poe Yu-ze Wan (Taiwan), Ahmad Rifai (Indonésia), Richard Villacorte, 
Delgosea (Filipinas)…

Europa
Vânia Martins, Simone Júlio (Portugal), Ernesto Ganuza, Francisco Francés 
(Espanha), Stefano Stortone (Itália), Oliver Escobar (Escócia), Dorota
Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak (Polónia), Matic Primc
(Eslovénia), Gil Pradeau (França), Lena Langlet, Anders Nord (Suécia), 
Mandy Wagner, Michelle Ruesch (Alemanha), Anna Gudrún (Islândia), Jez 
Hall (Inglaterra), Periferia (Bélgica)… 

Oceania
Janette Hartz-Karp…

Se queres integrar a Rede de Interlocutores e colaborar com o Atlas entra em contacto connosco através do email 
atlas@oficina.org.pt

mailto:atlas@oficina.org.pt


Suporte

A parceria
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Coordenação, produção e edição

Apoio



Contactos
Nelson Dias

(+351) 96 30 888 21

nelson@nelsondias.org

www.oficina.org.pt

http://www.oficina.org.pt/

