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OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA

O convite do Nelson Dias, coordenador da edição deste livro comemorativo dos 25 anos
de Orçamento Participativo no Mundo, para prefaciá-lo honrou-me muito com o desafio para alinhavar algumas ideias à guisa de reflexão sobre esse instigante processo
do Orçamento Participativo (OP) que vivenciei intensamente em três circunstâncias
distintas: como Prefeito de Porto Alegre (1989/1992), Governador do Estado do Rio
Grande do Sul (1999/2002) e Ministro das Cidades do Brasil (2003/2005).
Neste prefácio não cabe, por inapropriado, um relato das 3 dimensões dessa experiência. Sou muito grato às equipes que compuseram comigo os governos nesses três
níveis, homens e mulheres comprometidos com as lutas sociais das últimas décadas
no meu país, que trouxeram para a acção administrativa sonhos de liberdade e de democracia que embalaram, desde os movimentos sociais, seu nascedouro, o Orçamento
Participativo.
Nesse processo aprendemos todos e todas e, certamente, temos ainda muito o que
aprender. Daí a importância deste livro para o conhecimento das experiências do Orçamento Participativo, seus dilemas, limites e desafios, em execução pelo Mundo a
fora e para intensificarmos o intercâmbio entre elas. Um Outro Mundo é Possível se,
em mutirão, perseverarmos no alargamento e pavimentação dos caminhos da Participação Popular em todo o globo.
Os 41 autores que enriquecem este livro com seus artigos expressam a diversidade de
aprendizagens e de ensinamentos que o processo do OP propicia a todos os que com ele
conscientemente se envolvem. Com alguns deles convivi compartilhando o dia-a-dia
dessa caminhada. Como nos versos de Carlos Drummond de Andrade:
“Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”
Lê-los aqui, de cambulhada, será muito prazeroso.
O Orçamento Participativo germinou em Porto Alegre, na década de 80, por dentro
dos movimentos sociais e comunitários. Nasceu na contramão da corrente hegemónica de então que pregava a privatização do Estado e o recuo nas suas funções
essenciais. Consolidou-se a partir do governo da Frente Popular, em 1989, como ferramenta de garantia da participação cidadã na construção da proposta do orçamento
público daquele ano, definindo prioridades de acção do governo e, após sua aprovação pelo Legislativo, fiscalizando a sua execução. Constituiu-se numa ferramenta
valiosa na luta pelo controle público sobre o Estado (na sua dimensão municipal), o
governo e os governantes.
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O Orçamento Participativo surge, pois, com o objectivo de demo-

A preocupação era com o envolvimento crescente e qualificado da

cratizar o Estado na sua dimensão local e na esperança de poder

participação popular no processo do OP, desde a elaboração da pro-

democratizá-lo também nas dimensões estadual e federal. De-

posta orçamental passando pela sua entrega ao Legislativo, o acom-

mocratização que significava a luta para desconcentrar a riqueza e

panhamento de sua tramitação e discussão para que a aprovação

descentralizar o poder, capacitando as pessoas como sujeitos e não

negociada não fosse um desfiguramento da proposta inicial, até à

objectos da política.

sua execução sob fiscalização das comissões de moradores e delega-

Nos primórdios do Orçamento Participativo – não tínhamos mandato executivo em nenhuma instância ainda – lembro-me de uma
ocasião em que estávamos, uma comissão de trabalhadores, demandando, junto à uma autoridade local, o atendimento de reivindicações antigas. A autoridade justificou as dificuldades do governo
para atender com a presteza devida àqueles pleitos porque o “orça-

processos electivos diversos ensejados pelo OP, para garantir democrática inclusão de sectores que, no início, se opunham ao processo
e, paulatinamente, passaram a nele participar. Dessa maneira foise consolidando a compreensão de que o Estado sob controlo público
efectivo funciona bem e melhor para todos.

mento do município era um cobertor curto; se puxado para a cabeça

Um problema sempre latente foi a relação necessária com os parla-

destapava os pés; puxado para os pés destapava a cabeça.” Um tra-

mentares. Alguns deles sentiam-se desmerecidos na sua represen-

balhador da indústria têxtil entre os presentes observou: “De feitura

tação pelo trabalho dos Conselheiros do OP. Longe de desprestigiar o

de cobertor eu entendo um pouco. Lá na fábrica a gente sabe a largura,

Legislativo, o OP convidava os edis a participar do processo em todas

o comprimento e a espessura de cada cobertor a ser feito. Mas esse co-

as suas fases e municiava cada legislador e a Câmara com elementos

berto que o Senhor fala nunca passou por nossas mãos. Desconfio que se

que lhes possibilitassem exercer com autonomia e responsabilida-

a gente ajudasse a fazer poderia sair melhor.” Surgia ali a ideia básica

de a sua tarefa insubstituível de transformar a proposta orçamental

da participação popular na elaboração da proposta orçamental. Sua

em Lei. Um traço da cultura política tradicional sempre permeou o

implementação foi desabrochando aos poucos, através de reuniões

processo do OP: o discurso do “votem em mim que resolverei tudo por

e encontros nos mais diferentes locais do município, área rural e

vocês” reforça a ideia da cidadania ocasional e episódica, resumida

urbana, propostas pela Prefeitura uns e muitos convocados pelas

ao acto de votar e que o eleito, em vez de representar, substitui o

próprias comunidades. De plano aflorou a necessidade de ligar o de-

eleitor. Essa cultura contrasta com a promovida pelo OP: a democra-

bate sobre demandas há tanto tempo represadas e a incapacidade,

cia representativa revigorando-se no casamento com a democracia

até então, do poder público de atende-las, com a questão da renda

participativa a ensejar uma cidadania exercida quotidiana e cons-

gerada na cidade pelo trabalho de todos e a sua apropriação e o pa-

cientemente por todas as pessoas.

pel do governo nessa questão. Quem paga impostos? Porquê? Como?
A Receita e a Despesa do Município como se constituem? A Planta
de Valores para efeito da cobrança do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é justa? O Código de Posturas?
O Plano Director? E a Regularização Fundiária? As relações com os
entes federados União e Estado e com os demais poderes da República, o Legislativo e o Judiciário? Era constante a demanda por mais
informações sobre estes e outros temas e que viessem de maneira
inteligível para que o maior número de participantes do processo,
conhecendo melhor a realidade, pudesse, no exercício pleno da cidadania, protagonizar sua transformação.
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Outro desafio instigante é o aproveitamento pelo processo do OP da
tecnologia da informação instantânea sem prejuízo da riqueza pedagógica e educativa das assembleias e reuniões presenciais onde
as pessoas, colectivamente, reflectem sobre os problemas da sua
comunidade e da cidade e constroem soluções solidárias. O risco da

*
OLÍVIO
DE OLIVEIRA
DUTRA

atomização da representação e do acirramento do individualismo
existe e sua solução deve ser encarada com criatividade. Os problemas da Democracia resolvem-se com mais Democracia. O Orçamento Participativo deve ampliar constantemente a sua abrangência e
consistência sem abdicar jamais de sua radicalidade democrática.
A preservação e aprofundamento da radicalidade do processo do OP
é um desafio político-cultural sem solução mágica e muito menos a
curto prazo. Mas é por esse caminho que um outro mundo é possível.
O intercâmbio entre experiências diferentes de implantação do OP
ajuda a aperfeiçoar processos de controlo público sobre o Estado em
todas as suas dimensões, democratizando o poder, combatendo desigualdades e injustiças e impedindo, no nascedouro, qualquer processo de apropriação privada da coisa pública. É em espaços de intensa participação cidadã, como os propiciados pelo OP, que a utopia
de uma sociedade radicalmente democrática e, por isso, socialista,
pode vicejar e, como um sonho sonhado por muitos, se concretizar.
A nossa experiência de OP, em conjunturas, espaços e tempos diferentes, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, um Estado Federado
com 496 municípios, foi instigante e desafiadora. Inspiradas por ela é
que se realizaram em Porto Alegre/RA/Brasil, as três primeiras edições do Fórum Social Mundial. O que mais precisamos é que processos como o do OP se espraiem e se consolidem por todos os continentes como conquistas da cidadania e não como dádivas de governantes.

* PRESIDENTE DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS PORTO ALEGRE (1975/79) | DEPUTADO FEDERAL CONSTITUINTE 1987/88
|PREFEITO DE PORTO ALEGRE (1989/1992) | GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1999/2002)
|MINISTRO DAS CIDADES DO BRASIL (2003/2005) | PRESIDENTE DE HONRA DO PT/RS
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Este livro representa o esforço de mais de quarenta autores e de muitos outros colaboradores directos e indirectos que espalhados pelos diferentes continentes procuram proporcionar uma visão panorâmica sobre os Orçamentos Participativos (OP) no
Mundo. Fazem-no a partir de contextos muito diferentes. Alguns são investigadores, outros consultores de processos, outros ainda activistas ligados a vários grupos
e movimentos sociais. Os textos espelham bem esta diversidade de abordagens e de
olhares, que não pretendemos condicionar.
Este livro não é, por isso, fruto de um estudo comparativo sobre os OP em diferentes
partes do mundo, embora alguns dos autores tivessem baseado os seus artigos em
trabalhos de investigação a que estão ligados. O que aqui propomos é uma reflexão aberta e em construção sobre as múltiplas dinâmicas dos Orçamentos Participativos, desafiando os nossos leitores a continuarem este trabalho nas realidades
mais próximas de si. As páginas que se seguem são um convite para uma fascinante
viagem pelos caminhos da inovação democrática em contextos culturais, políticos,
sociais e administrativos muito diversos. Da América do Norte à Ásia, da Oceânia à
Europa, da América Latina à África, o leitor encontrará muitos motivos para seguir
atentamente as propostas dos diferentes autores.
O surpreende alcance deste fenómeno de democratização das relações sociais e políticas, de construção da confiança entre populações e administrações locais exige de
nós um esforço de sistematização que permita compreender a forma como os Orçamentos Participativos se disseminaram pelo mundo. Trata-se de uma dinâmica de
enorme riqueza e sem precedentes que invadiu inclusive as fronteiras de países onde
os atropelos democráticos são uma constante. Teremos muitos relatos elucidativos
deste processo ao longo do livro.
Para orientar a viagem dos leitores, os artigos encontram-se divididos em três grandes capítulos: O primeiro, designado “Dinâmicas Globais”
, é composto pelos contributos de autores que se têm dedicado ao estudo comparativo destes processos,
assegurando leituras abrangentes sobre os OP no Mundo, recorrendo à tipificação
de modelos, de objectivos e de resultados. Estes textos são uma excelente “porta
de entrada” para os interessados em compreender o fenómeno de globalização dos
Orçamentos Participativos, as utilizações que desses têm sido feitas, os desafios que
hoje enfrentam, bem como as ramificações metodológicas associadas.
O segundo capítulo, referente às “Dinâmicas Regionais”
, integra 22 artigos que cobrem 5 continentes e mais de 30 países, entre os quais se encontram certamente
aqueles onde os OP alcançaram maior expressão.
A situação dos OP na África é retratada em 5 textos, um dos quais de Mamadou Bachir Kanoute, senegalês, que nos apresenta uma visão abrangente destes processos
sobretudo em alguns dos países francófonos do continente. O autor é um experiente
consultor e a proximidade que tem mantido com o OP em vários países permite-lhe
concluir que esse tem contribuído para melhorar os mecanismos de redistribuição
da riqueza ao nível local e para uma melhor atribuição de recursos orçamentais para
responder às necessidades básicas da população, particularmente a dos bairros mais
desfavorecidos e periféricos.
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Osmany Oliveira, brasileiro, sugere-nos uma leitura sobre a evolução dos Orçamentos Participativos em alguns dos Estados da região subsaariana, destacando casos que considera de sucesso. O autor analisa as dinâmicas de disseminação destes processos, procurando compreender os
mecanismos de transferência entre cidades, as razões que a suportam e os resultados obtidos.
Esta é uma análise muito interessante na medida em que existe uma certa percepção de que o
OP em África é, em parte, o resultado de um conjunto de contributos e planos de instituições de
cooperação internacional.
Eduardo Nguenha, moçambicano, propõe-nos uma análise detalhada sobre as características
das práticas de governação municipal participativa recentemente emergentes no seu país. O
autor apresenta os elementos que impulsionaram a introdução das iniciativas de Planificação e
Orçamento Participativo, analisa o quadro legal que favorece a sua implementação e as características comuns às diferentes práticas sinalizadas.
Jules Nguebou e Achille Noupeou retractam a situação dos OP nos Camarões. Desde 2003 à actualidade foram identificados 57 municípios que se comprometeram a implementar o processo.
Este tende a ser visto como uma ferramenta que pode apoiar a descentralização administrativa
em curso no país. Um dos resultados mais interessantes do OP prende-se exactamente com
isto, ou seja, com o facto de o processo estar a contribuir para reforçar o papel dos municípios
junto das comunidades e melhorar a sua capacidade de arrecadação fiscal. É um exemplo que
demonstra que o OP não serve apenas para discutir investimentos mas pode permitir também
um debate comunitário sobre as receitas.
Emmy Mbera e Giovanni Allegretti debruçam-se sobre as experiências em curso na província
de South Kivu, na República Democrática do Congo. Os autores analisam o OP sob a perspectiva
do processo de orçamentação geral, destacando as actividades e as opções adoptadas relativamente à dinâmica participativa, as quais foram capazes de ir além do que era a mera promoção
de uma deliberação democrática e de transparência orçamental.
A realidade da América Latina, muito rica e diversa, é aqui retratada em oito artigos. Cristina
Bloj convida-nos a compreender a extraordinária evolução dos Orçamentos Participativos na
Argentina, país onde encontramos algumas das mais interessantes inovações da actualidade.
Luciano Fedozzi e Kátia Lima analisam o contexto de surgimento e de expansão destes processos no Brasil, complementando com dados muito actuais, recolhidos pela Rede Brasileira
de OP, que permitem compreender melhor os contextos demográficos, regionais e partidários
onde estas iniciativas têm emergido. Leonardo Avritzer e Alexander Vaz complementam uma
perspectiva histórica sobre os Orçamentos Participativos no Brasil com uma análise sobre as
potencialidades e limites destes processos, discutindo de forma mais detalhada as características dos ciclos de participação anuais e bianuais, bem como os sistemas de avaliação e monitorização previstos nos casos estudados.
Pablo Paño convida-nos a uma viagem sobre a evolução dos OP no Chile ao longo dos últimos
12 anos. A trajectória destes processos, neste país sul-americano encostado ao Pacífico, acompanha a evolução do próprio regime democrático numa nação fortemente marcada pela férrea
ditadura de Pinochet.
Carolina Lara, colombiana, oferece-nos uma interessante reflexão sobre a emergência dos Orçamentos Participativos no seu país, após a criação de um novo quadro constitucional, que data
de 1991, que reorganizou o edifício do Estado e criou condições para o desenvolvimento de políticas de participação cidadã no seio das administrações públicas locais. A Colômbia tem hoje
12
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cerca de 50 iniciativas de OP e uma das mais activas redes nacionais deste tipo de experiências.
Stephanie McNulty brinda-nos com um estimulante artigo sobre os Orçamentos Participativos
no Peru, o primeiro país no Mundo a aprovar uma lei, em 2003, que obriga todos os governos
subnacionais a implementar o OP. O trabalho da autora descreve o quadro legislativo nacional
que orienta este processo, os seus pontos fortes e fracos, bem como os desafios constantes na
relação entre uma lei nacional e as vontades políticas locais.
Depois do Peru, a República Dominicana foi o segundo país a nível mundial a desenvolver um
processo legislativo nacional que vincula todos os municípios à implementação do Orçamento
Participativo. A análise desta realidade, composta na actualidade por 179 experiências de OP,
é feita aqui por Francis Jorge, que coordena a equipa de assistência técnica a estes processos,
sedeada no interior da Federação Dominicana de Municípios.
Alicia Veneziano e Ivan Sánchez fecham o conjunto de artigos sobre a América Latina com uma
análise sobre a situação dos OP no Uruguai, destacando os casos de Montevidéu e Paysandú. A particularidade do trabalho destes dois autores assenta na relação estabelecida entre o processo de
descentralização político-territorial do país e o desenvolvimento dos Orçamentos Participativos.
A realidade de alguns dos países europeus com maior expressão no tema dos OP é retratada em
cinco artigos. Da Alemanha chega-nos o contributo de Michelle Ruesch e Mandy Wagner, que
traçam o cenário actual dos OP germânicos, composto por cerca de 100 experiências, na maioria dos casos consultivas. O trabalho destas autoras mostra o modo como estes processos prosseguem o objectivo de tornar os governos locais mais receptivos aos “conselhos” dos cidadãos.
Ernesto Ganuza, acompanhado por Francisco Francés, presenteia-nos com um excelente artigo
sobre a situação dos Orçamentos Participativo na Espanha. É uma história “trepidante” como
referem os autores. Este país registava no ano 2000 a maior expansão dos OP no “velho continente”. A forte crise que assola este Estado europeu, associada à derrota da esquerda política
em muitos municípios, nas eleições de 2011, conduziu a uma drástica redução do número de
experiências actualmente activas.
De Itália chega-nos o contributo de Giovanni Allegretti e Stefano Stortone. Este é um país que
tem passado por amplas transformações políticas e cujas incidências se fazem sentir também
ao nível das inovações democráticas de âmbito local. Depois de registar o surgimento da primeira experiência europeia de OP, em 1994, na pequena cidade de Grottammare, a Itália destaca-se pela forte instabilidade destes processos. A ampla disseminação dos OP entre 2005
e 2010, com forte incidência na região Lazio, deu lugar à suspensão da esmagadora maioria
destas iniciativas no ano de 2011. A Itália parece agora recuperar gradualmente desta crise dos
OP, sendo perceptível a emergência de novas iniciativas e novos modelos de participação dos
cidadãos nos orçamentos municipais.
A situação dos OP em Portugal é retratada num artigo de minha autoria, no âmbito do qual
são analisadas as mais de setenta experiências sinalizadas no país, através de um conjunto de
indicadores que permitem compreender de forma mais apurada a geografia e os “códigos genéticos” destes processos. O falhanço dos OP consultivos é contrariado pelo crescente sucesso
das iniciativas de carácter deliberativo, o que permite, ao fim de uma década, clarificar qual o
caminho preferido pelos cidadãos para exercerem o seu direito de participação democrática
fora dos ciclos eleitorais.
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Para fechar o conjunto de artigos sobre o OP na Europa temos os contributos de Lena Langlet
e Giovanni Allegretti sobre as experiências na Suécia. As profundas mudanças registadas na
sociedade sueca, marcadas por uma perda progressiva de confiança nas instituições políticas,
pelo agravamento de uma cultura de individualismo e diminuição dos laços sociais e pelo forte
afastamento dos mais jovens em relação à política, são algumas das justificações que fundamentam a decisão de alguns municípios suecos para lançarem processos de OP.
Da Oceânia chega-nos o contributo de Janette Hartz-Karp e Iain Walker sobre os recém-criados
Orçamentos Participativos na Austrália. As primeiras experiências datam de 2012, tendo estas
assumido como desafio metodológico a conjugação de elementos de representação social com
técnicas de deliberação sobre as prioridades dos orçamentos públicos municipais. É um desafio
muito interessante e que os autores procuram abordar ao longo do seu artigo, baseando-se nas
experiências pioneiras de Canada Bay (NSW) e Greater Geraldton (WA).
O terceiro e último capítulo, referente às “Dinâmicas Temáticas”
, integra cinco artigos sobre
problemáticas específicas relacionadas com processos de OP. Cesár Muñoz propõe-nos um
roteiro de leitura para interpretar os Orçamentos Participativos com crianças e jovens, com
recurso a vários casos práticos. Qualquer uma das experiências em destaque permite compreender que o grande potencial destes processos não está na participação dos mais jovens
na decisão sobre os recursos públicos mas sobretudo da dimensão educativa e formativa para
cidadania que é gerado no interior destas iniciativas.
Rafael Sampaio e Tiago Peixoto propõem-nos uma interessante reflexão sobre o que chamaram
de “falsos dilemas e verdadeiras complexidades” associados à utilização das TIC nos processos
participativos. É um artigo estimulante e inquietante, que nos interpela constantemente sobre as
potencialidades e os limites das novas tecnologias na mobilização dos cidadãos para a apresentação de propostas, para o debate e para deliberação sobre projectos no interior das dinâmicas de OP.
Pedro Pontual assume claramente uma abordagem política dos Orçamentos Participativos e
do potencial destes processos para a promoção de uma pedagogia democrática nas sociedades
contemporâneas. O autor contextualiza o OP como um instrumento que possibilita a participação directa dos cidadãos na definição das políticas públicas, e dessa forma ajuda a reinventar
as instituições e a modernizar o regime democrático. O enfoque temático privilegiado neste
artigo é precisamente o do OP como uma escola de cidadania, que estimula positivamente governos e governados a criarem novas institucionalidades democráticas e novos modelos de
viver em sociedade.
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O artigo de Cristina Miret e Joan Bou oferece-nos uma reflexão sobre a difícil mas necessária
relação entre a perspectiva de género e os processos de Orçamento Participativo. Os autores
basearam este trabalho no estudo comparativo de várias experiências analisadas em Espanha,
Uruguai e República Dominicana. Os resultados mostram que as diferenças de género verificadas na política convencional se reproduzem nos espaços de participação com o OP. Os autores
concluem, no entanto, que esta não é uma fatalidade mas apenas um ponto de partida que pode
ser revertido, existindo exemplos interessantes de experiências que colocaram a questão de
género na agenda do processo participativo.
Patrícia Leiva fecha este livro com uma abordagem muito singular sobre os OP. A autora concentra o seu trabalho na análise da dimensão psicossocial destas iniciativas. Este artigo procura, assim, dar um contributo para a elaboração de um quadro teórico de empowerment psicológico a partir dos Orçamentos Participativos. Os resultados de dois estudos de caso permitem
concluir que a população que participa activamente se fortalece e rompe com o sentimento de
indefensibilidade e a consequente apatia política.
A ideia de publicar este livro surgiu perante a aproximação da data comemorativa dos 25 anos
de Orçamentos Participativos no Mundo. O título final só ficou definido, no entanto, depois de
concluída a revisão de todos os artigos. “Esperança Democrática” procura traduzir um estado
de espírito contagiado pela inovação, pela constante busca da acção transformadora, pela inconformidade de muitas pessoas e organizações espalhadas pelo Mundo.
A crise dos sistemas de democracia representativa é algo que atravessa todos os continentes e
países retratados no livro. Sendo esse o ponto de partida, os diferentes autores procuram mostrar como os Orçamentos Participativos têm vindo a provocar mudanças na forma de exercer o
poder democrático, na transformação das administrações públicas, na construção de sociedades civis mais fortes e organizadas, no combate às assimetrias sociais e territoriais. A leitura
deste livro faz-nos acreditar que outra democracia é possível e necessária.
“Esperança Democrática” é por isso um título, mas também um desejo e um convite à acção
de todos os leitores, para que na sua família ou comunidade se esforcem por construir outras
formas e modelos mais intensos e activos de viver a democracia.
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25 ANOS DE ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS NO MUNDO
UM NOVO MOVIMENTO
SOCIAL E POLÍTICO?
Introdução
Neste pequeno texto são apresentadas três teses para uma leitura dos processos de
democracia participativa, em geral, e dos Orçamentos Participativos, em particular,
enquanto novo movimento social e político do século XXI. As teses em causa são referentes à crise dos regimes representativos, à ampla e rápida disseminação das experiências de participação dos cidadãos na definição de políticas e na gestão de recursos
públicos, ao “contágio em rede” e ao modelo de movimento em causa. Mais do que
certezas absolutas, este artigo ambiciona apenas desafiar todos os interessados em
pensar de uma forma diferente sobre o que está em causa, oferecendo algumas reflexões provocatórias e hipóteses de pesquisa científica.

1. A crise da democracia liberal
Um olhar atento sobre a democracia no mundo coloca-nos diante de problemas muito complexos e inquietantes. A universalização dos princípios e procedimentos da
democracia liberal caminha a par da crise de representatividade política vivida em
inúmeros países que adoptaram essa forma de regime. É uma situação aparentemente contraditória e que nos obriga a concentrar as atenções na qualidade das formas de
governo em Estados com democracias consolidadas.
O “desencanto democrático” faz-se sentir em vastas zonas do globo. Os actos eleitorais defrontam-se, em inúmeros países, com elevadíssimas taxas de abstenção, o
que significa que a própria democracia representativa tem perdido vigor e deixado de
ser mobilizadora para muitas pessoas. É caso para nos impressionarmos! Este direito
histórico, que esteve na origem de amplas lutas sociais e políticas, passou por um
processo de desvalorização muito rápida em alguns países. Por que razão o acto de
excelência, do exercício da cidadania nos regimes democráticos, é tão pouco estimulante para vastas camadas da população?
A resposta a esta pergunta parece residir na convicção de muitos cidadãos de que o
voto é um falso poder e que o seu exercício não tem qualquer importância, pois os
verdadeiros centros de influência e decisão estão fora das instâncias de eleição.
Segundo esta perspectiva, a abstenção eleitoral não é fruto de qualquer negligência
mas antes um acto reflectido e uma resposta ao “desencanto” com o regime.
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A crescente desconfiança em relação à classe política e às instituições está intimamente relacionada com a questão anterior. As frequentes suspeições de corrupção, partidarização do Estado e
da Administração Pública, utilização abusiva do poder para favorecimento pessoal, beneficiação
de interesses privados em detrimento de proveitos colectivos, entre outros aspectos, têm como
consequência aquilo a que Alain Touraine chama de crise da representatividade política. É como
se as pessoas já não se sentissem representadas e o seu papel de cidadãs tivesse sido reduzido ao
de eleitores. As garantias constitucionais e jurídicas perdem sentido à medida que a vida social,
económica, cultural e ambiental se degrada. No contexto da economia de mercado, a democracia
transformou-se em liberdade de consumo, em “supermercado” político (1994).
Os partidos políticos, considerados como a coluna de sustentação da pluralidade democrática da
teoria liberal, estão também em processo de descredibilização. Segundo pesquisas realizadas
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a filiação partidária em alguns países é menos de metade do que era há 20 anos. Muitas pessoas afirmam ter mais confiança nos
órgãos de comunicação social, em particular na televisão, do que nos partidos políticos (2002:
5). É cada vez mais comum a ideia de que os partidos negligenciaram o seu papel de escola de
formação política e de debate de ideias, para se transformarem em plataformas centradas na
disputa do poder, recorrendo não raras vezes a construções discursivas e linhas programáticas
que rapidamente são esquecidas a partir do momento em que se ganham eleições. Não é possível nem correcta a generalização desta ideia, mas isso não impediu os cidadãos comuns de se
afastarem progressivamente dos partidos. Veja-se o exemplo dos mais recentes movimentos
sociais, como é o caso dos Indignados, que se afirmam explicitamente como espaços apartidários de exercício de cidadania. Esta intenção de “descolar” dos partidos mais não é do que o
reflexo da percepção negativa que se instalou na sociedade sobre a utilidade dessas estruturas
de representação política.
Este contexto de progressiva desconfiança e afastamento dos cidadãos em relação à classe política e às instituições deriva assim, em parte, da ideia de que a democracia liberal foi incapaz de
tornar o Estado e a sociedade mais transparentes. A eliminação do poder invisível, como referia
Norberto Bobbio, que influencia os centros de governação e determina políticas públicas é uma
das promessas não cumpridas do ideal democrático. É como se as grandes decisões que afectam a
vida dos cidadãos fossem tomadas em esferas pautadas pelo secretismo e pelos jogos de influência, para serem depois publicitadas através de meios mediatizados, e por vezes manipulados,
fazendo crer que as deliberações adoptadas são as que mais protegem os interesses colectivos.
Esta situação ganha especial relevo no contexto de globalização e de transferência de poder dos
Estados para esferas supranacionais, não eleitas por deliberação directa dos cidadãos. É algo contraditório com a noção de democracia e que configura, para alguns autores, uma ameaça ao regime. Segundo Anthony Arblaster, a concentração de poderes fora do domínio ou do controlo dos
governos eleitos, torna pelo menos estranha a ideia de defender que as exigências da democracia
estão satisfeitas apenas porque o governo é popularmente eleito e, em princípio, responsável.
O período crítico vivido pela democracia liberal em muitos países deve-se também ao desinvestimento feito na formação para a cidadania. Este tipo de regime requer cidadãos activos mas o
modelo de representação tem sido incapaz de combater o fenómeno de generalizada apatia política que atravessa a sociedade. Parece ter-se privilegiado uma democracia de eleitores em detrimento de uma democracia de cidadãos. Com a crise da primeira e as enormes debilidades da
segunda, não é difícil compreender a situação de analfabetismo democrático que afecta muitas
sociedades modernas. Como refere Augusto de Franco, “a democracia não é algo natural no mundo
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em que vivemos. Apesar das declarações de amor à democracia expressas por políticos de
todos os matizes, a palavra foi esvaziada de seu conteúdo. A democracia é uma brecha – instável – que foi aberta nos sistemas míticos, sacerdotais, hierárquicos e autocráticos aos quais
estivemos submetidos nos últimos seis mil anos. Nesse sentido, não há nada mais subversivo
que a democracia” (2007: 8). Ela precisa de ser continuamente reforçada e isso passa
por uma aposta forte na educação e na formação para a cidadania. A realidade actual mostra, no entanto, o contrário. As principais instâncias de sociabilidade com o
mundo político e do trabalho, como é o caso das famílias, escolas, universidades, associações, sindicatos, partidos políticos, entre outros, negligenciaram enormemente
o seu papel na formação de cidadãos.
É neste contexto que ganham particular relevo os diferentes experimentalismos que
têm vindo a ser adoptados em muitos locais do mundo, com vista a um maior envolvimento dos cidadãos nas instâncias de poder e na definição das políticas públicas.
Os Orçamentos Participativos (OP) emergem como uma das mais bem conseguidas e
consolidadas práticas de democracia participativa. Ao “desencanto democrático” os
OP, entre outras práticas, contrapõem com a “esperança democrática”
, abrindo espaços de aproximação e de confiança entre políticos e cidadãos, prestando deste modo
contributos cada vez mais importantes para a qualificação do regime.

2. Os Orçamentos Participativos – a globalização dos localismos e o trabalho em rede
O processo de disseminação dos Orçamentos Participativo é algo sem precedentes. É
conveniente não esquecer que nos referimos a uma prática de âmbito local, iniciada
no final da década oitenta, do século passado, na cidade de Porto Alegre, no sul do
Brasil, que ganhou notoriedade e visibilidade no país e no estrangeiro, contagiando
outros governos municipais, mas também regionais e nacionais, assim como orga-

1

Adaptado de Cabannes e Baierle, 2004. Estes

nismos internacionais, agência de cooperação, universidades, organizações não go-

autores identificaram na sua obra as três primeiras

vernamentais, entre outros agentes espalhados pelo mundo.

fases aqui propostas.

Ao longo destes cerca de 25 anos é possível identificar cinco grandes fases na dinâmica de disseminação dos OP.1
A primeira fase corresponde a um período de experimentações, entre 1989 e 1997, em
que se destacam as iniciativas levadas a cabo em Porto Alegre, no Brasil, e em Montevideu, no Uruguai. Este período corresponde grosso modo a 2 mandatos eleitorais
para a administração local no Brasil (1989/1992 e 1993/1996), onde um número superior a 30 municípios avançou com a experiência de OP.
A segunda fase, designada de massificação brasileira do OP, decorreu no mandato
seguinte, ou seja, entre 1997 e 2000, durante o qual mais de 140 municípios no país
adoptaram esta metodologia, embora com variações significativas.
A terceira fase emerge sobretudo depois do ano 2000, com a expansão destas experiências fora do Brasil e num quadro de ampla diversificação. É neste período que emergem
inúmeras iniciativas de OP em cidades latino-americanas e europeias, inspiradas em
modelos existentes, com destaque para Porto Alegre, embora com adaptações a cada
local, o que implicou nalguns casos alterações substanciais ao desenho original.
A quarta fase reflecte uma tendência iniciada em 2007/2008 de construção de redes e
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projectos de âmbito nacional e internacional sobre OP. A este nível destacam-se as redes
brasileira, colombiana, argentina, espanhola e alemã, bem como o Fórum Chileno de OP,
a Iniciativa Orçamento Participativo Portugal, a PB Unit (Reino Unido), o Participatory
Budgeting Project (Estados Unidos da América), entre outros. O foco central desta fase é
a organização em rede de experiências de OP e de actores que trabalham sobre o tema.
A quinta fase corresponde ao “salto de escala” dos Orçamentos Participativos e à sua
integração em sistemas mais amplos e complexos de participação cidadã. É algo ainda em construção mas cujos indícios deixam antever que se trata de um processo com
tendência para se consolidar durante os próximos anos. Esta fase é fruto do reconhecimento simultâneo das potencialidades e dos limites do OP. As primeiras resultam
da confirmação do Orçamento Participativo como um pilar de uma política pública de
participação, muitas vezes impulsionador de outras metodologias complementares.
Os segundos decorrem da identificação de problemáticas e de grupos sociais menos
presentes nos processos de OP, justificando-se, por isso, a criação de outros espaços
e canais de participação, o que conduzirá necessariamente à concepção de sistemas
mais amplos e ambiciosos, compostos por diferentes dispositivos de envolvimento
dos cidadãos na gestão da “coisa pública”.
Estes cinco momentos podem também ser sintetizados em dois grandes períodos
distintos no processo de disseminação dos Orçamentos Participativos no mundo. O
primeiro corresponde à junção das primeiras três fases, podendo ser designado de
“procura individualizada” do OP. Esta foi sobretudo protagonizada por grupos sociais
e políticos de esquerda, mais sensibilizados para o tema, e que tiveram como grande
referência internacional o OP de Porto Alegre. Para esta situação muito contribuiu o
facto das primeiras edições do Fórum Social Mundial terem decorrido nesta capital
gaúcha, atraindo à cidade milhares de visitantes de várias partes do globo, muitos dos
quais curiosos em perceber como funcionava o OP, seja numa perspectiva académica,
seja política, com vista à eventual reprodução do processo em outras latitudes. Este
contexto de disseminação fica assim caracterizado por esta atitude pró-activa por
parte dos interessados em procurar obter mais informação sobre o OP. Muitos destes
não tinham interlocutores políticos e/ou académicos nos seus contextos de origem,
nem acesso a informações detalhadas acerca do tema.
O segundo grande período pode ser designado de “oferta organizada” sobre o OP,
resultando este da junção da quarta e quinta fases anteriormente apresentadas.
Esta oferta consiste na criação de páginas de Internet especializadas, conferências
e encontros temáticos, acções de formação, edição de guias e manuais, entre outras
actividades, tendo como objectivo reforçar as experiências em curso e incentivar o
surgimento de novas. Estas acções decorrem um pouco por todo o mundo, criando
uma agenda internacional muito activa e em alguns momentos intensa. Este período
distingue-se do anterior, entre outros aspectos, pela atitude pró-activa de grupos
organizados no desenvolvimento de acções que visam favorecer o processo de disseminação do OP, contagiando técnicos e políticos de governos locais. O objectivo é
colocar o Orçamento Participativo na agenda política, social e mediática. Outro dos
elementos distintivos do actual momento é o policentrismo do OP. A influência de
Porto Alegre no cenário internacional é hoje menos relevante e mais partilhada com
outros protagonistas. É algo natural que se deve, em parte, à emergência de novos
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modelos e metodologias de promoção do OP em diferentes países e continentes, o que
facilita as influências cruzadas e uma maior disseminação deste tipo de práticas. Esta
descolagem “das origens” anda a par da entrada de actores políticos mais conservadores no universo das experiências de OP. Para muitos destes, o OP de Porto Alegre é
algo distante e apenas uma referência histórica e bibliográfica, pois os seus modelos
de influência derivam dos canais através dos quais tiveram acesso ao tema. Esses
podem ser universidades, organizações não governamentais, agência de cooperação
internacional, consultores, entre outros.
O resultado destes 25 anos é uma história fantástica. O OP conquistou a simpatia e o
reconhecimento de diferentes sectores da sociedade, assegurando presença em todos
os continentes, com especial destaque para a América Latina, Europa e África. Como
se disse anteriormente, o trabalho em rede entre actores dedicados ao tema do OP
é algo que tem vindo a acontecer naturalmente, fruto de projectos de cooperação,
encontros internacionais, acções de formação, entre outros. A edição deste livro é
uma evidência dessa rede de pessoas e organizações que dedicam parte ou todo o seu
tempo de trabalho ao tema do OP.

3. Democracia Participativa: um novo movimento social e político?
Ao longo das fases anteriormente descritas, o OP passou por transformações metodológicas, procedimentais e de enquadramento normativo, em alguns casos significativas. De práticas experimentais e localizadas, à sua institucionalização enquanto
política pública em países como o Peru, a República Dominicana e a Polónia, à criação
de redes nacionais e internacionais, o OP pode estar a constituir-se como parte de um
movimento social e político em defesa da democracia participativa. Trata-se evidentemente de uma mera hipótese de pesquisa, cujos fundamentos residem na leitura do
mapa em baixo e das dinâmicas de cooperação internacional em curso.
Este mapa é muito revelador do amplo processo de disseminação do OP. A dinâmica
em curso parece assentar numa lógica de rede entre actores, normalmente bem posicionados nos seus países de origem, que asseguram relações de cooperação entre eles,
desenvolvem projectos e actividades conjuntas, produzem conhecimento sobre este
fenómeno e asseguram a sua divulgação, partilham experiências, criam grupos de
trabalho, entre muitas outras acções. Podemos de facto estar perante um movimento
social e político, o primeiro do século XXI2, distinguindo-se de velhos e novos movimentos pelo carácter inovador das formas, dos conteúdos e dos actores envolvidos.
A inovação faz-se sentir ao nível das formas ou métodos de acção porque não se trata
de um movimento de rua, contestatário, assente em manifestações pela defesa de direitos e convicções. É antes algo que actua no interior das estruturas de poder público,
através da influência de técnicos e políticos, provocando a transformação de muitas
administrações, no âmbito de um registo que poderíamos designar de “revolução
silenciosa”. É como se não dessemos pela sua existência mas isso não inviabiliza a
acção transformadora que a conduz. Este pode, aliás, ser um dos factores que justifica
o sucesso do OP e deste movimento.
O processo de disseminação do OP é, no limite, muito mais rápido do que a dinâmica
de reprodução dos regimes democráticos liberais. A constante emergência de novas
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experiências, em todos os continentes parece contrariar inclusive
um certo impasse na tendência mundial de democratização dos
Estados. A rapidez e o alcance desta dinâmica são visíveis quando
olhamos para o mapa anterior e percebemos que o OP tem penetrado em países com democracias muito desenvolvidas e consolidadas
mas também noutros onde este regime ainda não chegou ou onde
os atropelos a esse são uma constante. Isto demonstra, entre outros
elementos, o maior potencial democratizador dos poderes locais
quando comparados com os governos nacionais.
Este último aspecto remete-nos para o carácter inovador deste movimento no que respeita aos actores envolvidos. São as próprias estruturas do Estado – local, regional e em alguns casos nacional – a
conduzir este processo transformador. É como se o Estado fosse o
movimento social e político, apostado na sua própria transformação. Os OP representam uma forma de aliança entre Estado Local
e Sociedade Civil, feita no contexto de uma outra coligação entre
Estados Nacionais, Organizações e Cooperações Internacionais. No
contexto de globalização, de abertura dos territórios e de maior vulnerabilidade às dinâmicas externas, os governos locais promotores
de OP parecem apostar em estratégias que favoreçam uma certa relocalização dos processos de desenvolvimento, assegurando o envolvimento dos cidadãos. Fica claro que se trata de um movimento
conduzido pelo Estado, mas ao qual se juntam outros actores locais,
como é o caso de escolas, universidades, organizações não governamentais, grupos sociais, cidadão individuais, entre outros. A estes é necessário acrescentar o papel cada vez mais activo de organizações internacionais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e
algumas agências de cooperação, que têm desenvolvido programas
especificamente direccionados para o apoio à implementação de
processos de OP em diferentes regiões do globo. Trata-se de algo
inédito este mérito do OP em juntar à sua volta actores tão diversos
e com objectivos por vezes antagónicos entre si.
A inovação de todo este processo reside também no facto dele ser
despoletado a partir de contextos locais. Mesmo o trabalho em redes de cooperação nacionais e internacionais tem normalmente
como objectivo a produção de transformações ao nível da escala
local, através da melhoria de processos concretos e da introdução
de novas práticas.
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políticas e sociais, os desenhos administrativos e de descentrali-

Figura 1 Países com Orçamento Participativo

zação dos Estados são elementos fortemente condicionadores das
metodologias e dos resultados alcançados em cada processo. Os

2

restantes artigos deste livro darão um forte contributo para com-

como é o caso dos Indignados.

Este é anterior aos movimentos mais recentes,

preendermos estas diferenças e a forma como o OP prossegue o seu
caminho de afirmação internacional.
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MODELOS TRANSNACIONAIS
DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
O CASO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
Orçamento participativo tem sido um dos mecanismos de participação mais bem
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na alocação do gasto público1. Nas democracias ocidentais, a participação cidadã é
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vista como uma potencial cura para o agudo, embora já muito prolongado, “mal-estar” ou “crise” da representação democrática. Em outras partes do mundo, a participação cidadã é cada vez mais exigida no marco de programas internacionais de
desenvolvimento ou, então, é resultado de diversas iniciativas que emergem das
bases (bottom-up). Isso levou a uma difusão global de diversos processos participativos, como júris de cidadãos, sondagens deliberativas, fundos de bairros, projetos
de desenvolvimento comunitário etc., especialmente a partir dos anos 1990 (Smith, 2009). A propagação global de mecanismos participativos, apesar do grau de influência amplamente variável dos mesmos e da difusão paralela de dinâmicas não
democráticas, constitui um movimento ainda incipiente, mas cujo desenvolvimento
representa mais do que uma moda passageira. Os orçamentos participativos podem
ser considerados os precursores deste desenvolvimento e, por essa razão, são o ponto de partida da presente análise.
Este artigo resulta de um estudo integrante de um terceiro passo, ainda em curso, da
pesquisa sobre participação: conduzimos pesquisas de campo integradas sobre orçamento participativo em mais de 20 cidades europeias, apoiados em uma mesma
metodologia e nos mesmos conceitos (Sintomer et al., 2012; 2013b). O trabalho aqui
apresentado estende essa metodologia a outras partes do mundo e a casos que foram estudados por outros académicos. A tipologia que propomos é concebida como
contribuição ao desenvolvimento de uma tipificação transnacional de participação
cidadã. Ela facilita comparações entre países e continentes, bem como uma análise
global da participação cidadã e a interpretação dos desenvolvimentos no longo prazo.
O artigo discute as seguintes questões: (I) que tipos de orçamentos participativos
existem atualmente e como podemos explicar suas distintas trajectórias de difusão,
suas variadas adaptações locais e sua propagação global? (II) como essas experiências se associam aos seis diferentes modelos de participação que apresentamos? (III)
quais são as vantagens, desafios e impactos desses modelos globais de participação?
Começaremos por explicar a criação do orçamento participativo em Porto Alegre e,
a partir disso, trataremos de sua propagação pela América Latina e outras partes do
mundo. Na segunda secção, faremos um resumo dos principais argumentos, destacando os impactos e desafios relacionados com o processo de orçamento participativo, e apresentaremos seis modelos analíticos de participação cidadã.
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1. Orçamento Participativo: a difusão transnacional da inovação democrática
O orçamento participativo propagou-se por todo o mundo. Neste processo de disseminação, o mecanismo foi hibridizado de formas contrastantes. Portanto, qualquer
perspectiva comparativa mundial precisa enfrentar um problema de definição, o
que fica ainda mais difícil com um mecanismo cujo rótulo não pode ser controlado
por nenhuma organização.

Orçamento participativo: uma definição
Não há ainda uma definição amplamente reconhecida, seja política ou científica,
referindo critérios a serem satisfeitos para configurar um orçamento participativo. Por essa razão, é preciso desenvolver uma definição que inclua um conjunto de
requisitos mínimos, de modo a diferenciar inequivocamente esse processo participativo de outros. De modo geral, o orçamento participativo permite a participação
de cidadãos não eleitos na elaboração e/ou alocação das finanças públicas. Porém,
outros cinco critérios precisam ser adicionados para possibilitar uma comparação
transnacional (Sintomer et al., 2012, 2013b):
1) a dimensão financeira e/ou orçamental deve ser discutida; o orçamento participativo lida com recursos escassos;
2) o nível municipal deve estar envolvido ou, então, pelo menos, um distrito (descentralizado) com órgão representativo eleito e algum poder na administração
pública (o âmbito de bairro não é suficiente);
3) o processo deve ser recorrente (uma única reunião ou um referendo sobre questões financeiras não são exemplos de orçamento participativo);
4) o processo deve incluir alguma forma de deliberação pública no âmbito de encontros/fóruns específicos (a abertura de reuniões administrativas ou instâncias
representativas clássicas para cidadãos “comuns” não é orçamento participativo);
5) deve haver algum grau de prestação de contas em relação aos resultados.
Se observarmos o mundo com tais critérios em mente, havia, em 2012, entre 1269
e 2778 orçamentos participativos activos (Sintomer et al., 2013): na América, hoje,
existem entre 626 e 1138 experiências; na Europa, entre 474 e 1317; na Ásia, entre 58 e
109; na África, entre 110 e 211. Portanto, de um ponto de vista global, pode-se observar uma dinâmica considerável.
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Figura 1 Orçamento participativo no mundo
Fonte Sintomer et al., 2013
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Porto Alegre: o berço do orçamento participativo
Quando o orçamento participativo surgiu no Brasil, o contexto era um tanto peculiar. Durante quase duas décadas, a imensa mobilização social que sacudiu o Brasil
clamava por mudanças políticas e sociais. A nova constituição, adotada em 1988, era
bastante progressista e aberta à participação cidadã, mas o efetivo funcionamento do
sistema político continuava caracterizado por corrupção e clientelismo. A cidade de
Porto Alegre, que desempenhou um papel crucial na propagação global do orçamento
participativo, é também bastante distinta. A capital do estado do Rio Grande do Sul
era um dos lugares onde os movimentos sociais e, especialmente, os movimentos urbanos estavam entre os mais importantes no Brasil (Baierle, 2007). A cidade também
constituía um dos mais fortes redutos do Partido dos Trabalhadores, o PT.
Após algumas experiências anteriores em cidades menores, o Orçamento Participativo cristalizou-se em Porto Alegre, graças a uma “janela de oportunidade” que
se abriu após a vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores, em 1988 (Abers, 2000;
Baiocchi, 2005; Avritzer, 2002). Não foi apenas o novo governo local de esquerda que
impulsionou o processo participativo. A sociedade civil, particularmente as associações comunitárias, também demandou maior poder de participação nas tomadas de
decisão. O processo constituiu uma acção pragmática e não a aplicação de um projecto
político ou intelectual.
O mecanismo concebido em Porto Alegre é uma autêntica invenção institucional. A
ideia básica é associar o cidadão comum à alocação de dinheiro público, com poder
directo de decisão no nível local, poder de codecisão no nível municipal e capacidade
de controlo em todos os níveis. A pirâmide participativa tem três níveis: assembleias
abertas a todas as pessoas nos bairros; assembleias e um conselho participativo de
delegados nos distritos; e um conselho geral participativo ao nível municipal. Além
dos encontros que se organizam numa base territorial, assembleias temáticas tratam
de tópicos específicos. A meta das assembleias é discutir prioridades e eleger delegados que acompanham o andamento das sugestões apresentadas. Qualquer indivíduo
que queira pode participar nas reuniões públicas. Associações permanecem independentes do poder executivo municipal, que é seu principal parceiro; o legislativo,
apesar de ter poder legal de aprovar ou rejeitar o orçamento municipal, tende a ser
marginal nesse mecanismo.
Os delegados são controlados pela base popular, têm um mandato de um ano e sua
reeleição é limitada. No nível municipal, o conselho do OP reúne-se uma vez por semana. O processo ocorre em ciclos anuais. Finalmente, além de um controlo técnico
sobre a viabilidade das obras públicas propostas pelos cidadãos, os fundos que estão
à disposição são distribuídos entre os distritos levando em consideração: (a) a lista
local de prioridades atendendo ao princípio de maioria “uma pessoa, um voto”; (b)
o número de residentes; (c) e a qualidade da infraestrutura ou do serviço disponível,
com uma fórmula de alocação que dá mais peso para os distritos que têm menos.
(Genro e De Souza, 1997). A incorporação de um princípio de justiça social em tal critério foi uma das conquistas mais originais da experiência.
Apesar de ter de enfrentar alguns sérios desafios que, todavia, não foram completamente superados, os resultados gerais foram surpreendentemente positivos. Primeiro, houve aumento da participação ao longo dos anos até 2002, quando esta atingiu o
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pico de 17.200 pessoas presentes nas principais reuniões distritais, e muitas mais no
nível de bairros. As características sociais daqueles que participam são ainda mais
marcantes: pessoas de baixos rendimentos tendem a envolver-se mais que outras;
as mulheres, em poucos anos, tornaram-se maioria nas assembléias e pessoas jovens são bastante activas nas mesmas (Fedozzi, 2007). O processo conduziu ao efetivo
empoderamento da sociedade civil e, de forma mais notável, da classe trabalhadora (Baierle, 2007). Estruturas clientelistas foram, em grande parte, superadas. Além
disso, o orçamento participativo levou a uma reorientação de investimentos públicos
para os distritos menos favorecidos, pelo menos, quando se consideram os investimentos decididos durante o processo participativo (Mororó, 2009). Isso aconteceu,
porque quem mais tem investido no OP é a classe trabalhadora e porque o processo
contribuiu para uma melhoria dos serviços públicos e das infraestruturas.
Outra questão essencial é que o processo levou a um governo melhor. A corrupção
tornou-se mais difícil. O Orçamento Participativo também foi um incentivo para a reforma da administração pública: uma forte secretaria de planeamento foi criada para
debater com o conselho participativo, houve uma maior cooperação entre administrações, foram introduzidos novos métodos orçamentais focados nos resultados, e a relação entre técnicos e utentes melhorou (Fedozzi, 1999, 2000). A principal fragilidade
naquele nível é que o foco em investimentos anuais tende a transformar a perspectiva
de longo prazo num subproduto: o risco é que decisões tomadas através do OP levem
a despesas de longo prazo de difícil sustentabilidade (Banco Mundial, 2008), ou que se
torne mais difícil desenvolver outro conceito urbano da cidade (Allegretti, 2003).
Apesar das limitações, Porto Alegre tem sido a mais importante referência para o
orçamento participativo. O processo convenceu activistas antiglobalização, assim
como governos locais e assessores de organismos internacionais, como o Banco
Mundial e o PNUD.

Orçamento Participativo na América Latina
No Brasil, a progressão foi notável, alcançando 200 orçamentos participativos em
2008 (Avritzer and Wampler, 2008; Wampler, 2010). O desenvolvimento em grandes
cidades foi ainda mais extraordinário (Marquetti, 2005). Além do Brasil, no início dos
anos 2000, esse mecanismo havia seduzido muitas pessoas na América Latina. Dez
anos depois, o OP tornou-se um dos mais populares instrumentos de participação cidadã. Essa disseminação geográfica afectou quase todas as regiões da América Latina.
Os resultados de trinta anos de orçamento participativo no continente são importantes, mas apresentam rumos e abrangência variados. Um primeiro efeito é, evidentemente, o facto de que o orçamento participativo é reconhecido por quase todos os actores e observadores. Quando é implementado com seriedade, o orçamento
participativo aumenta a transparência no uso do dinheiro público e reduz a corrupção (Zamboni, 2007). Um segundo resultado diz respeito ao clientelismo. As características do orçamento participativo que ajudam a combater a corrupção também
actuam a favor da redução do clientelismo (Avritzer, 2009).
Um terceiro desfecho é de importância crucial para a região. Na América Latina, o
orçamento participativo é um poderoso instrumento de redistribuição da riqueza em
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favor dos pobres (Marquetti et al., 2008; Banco Mundial, 2008). Um quarto resultado,
embora observado com menos frequência, é que, quando o OP é articulado com um
interesse mais amplo na modernização e eficiência das administrações públicas, os
dois processos reforçam-se mutuamente (Herzberg, 2001; Gret e Sintomer, 2003).
Em resumo, há um amplo espectro de experiências. Num dos extremos, há um polo
claramente associado à experiência de Porto Alegre. A “governança participativa
empoderada” (Fung e Wright, 2003) é caracterizada pela interação entre uma forte
vontade política associada a movimentos de base e uma metodologia que realmente
promove a devolução do poder às comunidades locais. Isso, por exemplo, era tambem
o caso em Belo Horizonte (Brasil) e Villa El Salvador (Peru). Até certo ponto, a invenção
e difusão do orçamento participativo podem ser vistas como uma dimensão de um
processo mais amplo que sacudiu a América Latina, mudando o continente de ditaduras que implementavam políticas neoliberais a democracias cujos novos governos
tentam promover outro tipo de desenvolvimento. No extremo oposto, muitos exemplos de orçamento participativo na América Latina constituem essencialmente experiências top-down, isto é, direccionadas dos gestores para as bases. Envolvem quantias
limitadas de dinheiro e têm pouco impacto na redistribuição de recursos. Podem, de
fato, trazer maior transparência, responsabilidade social e capacidade de resposta às
demandas sociais, além de reduzir a corrupção. No entanto, embora possam formalmente ser inspiradas pela metodologia de Porto Alegre, não estão voltadas para a participação política e o empoderamento. O Banco Mundial, que em 2000 concordou em
incentivar “políticas para redução da pobreza”
, está desempenhando um papel significativo na proliferação desse tipo de orçamento participativo. Alguns actores sociais
radicais, fundadores da primeira onda do orçamento participativo, denunciaram tais
projectos como exemplos de “orçamento participativo light” (Baierle, 2007).

O retorno das Caravelas: Orçamento Participativo na Europa
Na Europa, o contexto difere significativamente daquele da América Latina. Usando uma metáfora, poderia-se dizer que as caravelas que levaram os descobridores ao
novo mundo no começo da era moderna, retornam agora, portando uma inovação que
pode aproximar cidadãos, dirigentes eleitos e servidores públicos. Graus relativamente altos de abstenção eleitoral e de insatisfação com a política estão pressionando os
sistemas políticos ocidentais a renovar sua legitimidade e, em muitos países, os governos locais debatem-se com problemas financeiros. Algumas municipalidades têm
respondido a esses multifacetados desafios com o desenvolvimento do orçamento
participativo, tendo Porto Alegre como principal referência – embora, muitas vezes,
este modelo não seja reconhecível quando se examina o mecanismo na prática (Sintomer et al. 2008). O orçamento participativo propagou-se rapidamente pela Europa. Um
desenvolvimento impulsionado, principalmente, pelos fóruns sociais mundiais, em
Porto Alegre, e pelo Fórum de Autoridades Locais, um evento paralelo.
No início da segunda década do novo milénio, embora alguns orçamentos participativos tenham sido descontinuados, a extensão geográfica é tão notável quanto seu
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crescimento quantitativo. O desenvolvimento ulterior provavelmente mais dinâmico
pode ser observado na Polónia.
As adaptações mais próximas do modelo de Porto Alegre são encontradas principalmente na Espanha e na Itália (Ganuza, Francés, 2012). Na península ibérica, são importantes também alguns orçamentos participativos que incorporam associações e
grupos organizados. No entanto, as abordagens mais difundidas na Europa são aquelas que fortalecem a comunicação entre, de um lado, administração e políticos e, de
outro, cidadãos, todos os que se encontram nas reuniões de bairro. Exemplos desses
modelos podem ser encontrados na França, Itália, Portugal ou Escandinávia. Hoje,
governos conservadores também estão activamente envolvidos. Na Alemanha, o orçamento participativo foi, desde o início, um tema suprapartidário (Herzberg, 2009).
Na maioria dos países do Norte e Oeste da Europa, diversas redes de governos locais
e organizações estatais também apoiam a introdução do orçamento participativo. No
Leste da Europa, no entanto, o modelo é mais de favorecer os projectos comunitários, e
o orçamento participativo é promovido, principalmente, por organizações internacionais, como o Banco Mundial, ONU, USAID, ou GIZ, em cooperação com seus parceiros
locais. Isso era por exemplo o casso na cidade polaca di Płock.
Como na América Latina, pode-se observar um vínculo evidente entre o orçamento participativo e a demanda por maior transparência (Shah, 2007). De um modo
geral, parece perfeitamente plausível que um critério importante para o sucesso
do orçamento participativo seja o vínculo entre participação e um processo abrangente de modernização.
As potenciais consequências políticas são mais contrastantes. Em muitos casos, o
orçamento participativo contribuiu para uma melhor comunicação entre cidadãos,
administração e a elite política local. No entanto, se o OP poderia de facto desempenhar o papel de intermediação que antes tinham os partidos políticos é uma questão
em aberto. Mas o orçamento participativo pode ter impactos positivos na cultura e
habilidades políticas dos participantes. Em todo o caso, seu efectivo impacto político
na Europa só será possível conhecer a médio e longo prazo.
O contraste com a situação latino-americana é ainda mais acentuado considerando-se a questão da justiça social, com poucos exemplos de avanços sociais importantes
alcançados através do orçamento participativo.
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África: uma lógica “de doador”?
Na África, um continente onde as estruturas e culturas democráticas representativas são fracas, alguns movimentos sociais e autoridades locais envolveram-se
no processo, mas este permanece altamente dependente da acção de instituições
internacionais e de ONG. Uma reforma tornou-se possível na segunda metade dos
anos 1990, quando um conjunto maior de reformas políticas dirigiu a atenção para
uma ampla gama de instrumentos de gestão que poderiam servir como pré-requisitos para a introdução da democracia participativa (Olowu, 2003). O ritmo lento que
caracterizou o enraizamento do orçamento participativo no continente africano
deu-se, em parte, em razão do limitado processo de descentralização, visto, inicialmente, como uma premissa necessária a uma inovação que se desenvolveu principalmente ao nível local no resto do mundo. Contudo, o encontro entre as primeiras
experiências de orçamento participativo e instituições locais, na África, conta uma
história não linear: tais iniciativas são frequentemente “catalisadoras”
, sustentando
e, até mesmo, acelerando a eficácia das reformas descentralizadoras. Essas últimas
estariam misturadas com fortes princípios de transparência e receptividade e, nos
melhores casos, podem também apoiar-se em tradições preexistentes de participação dos cidadãos (Sintomer et al., 2013).
Talvez seja por isso que, na segunda metade dos anos 2000, observou-se uma visível aceleração dessas experiências apoiada por instituições poderosas como o Banco
Mundial e as Nações Unidas. A existência de uma dose de “neo-colonialismo” na
forma como a ideia do orçamento participativo entrou no debate político africano é
inegável. Os casos em que os governos locais e movimentos de cidadãos tiveram a
iniciativa são excepções – podem-se encontrar alguns exemplos no Senegal como
é o caso de Fissel. Contudo, a diversidade de actores implicados levou a adaptações
locais. Sobretudo na África anglófona, o orçamento participativo foi articulado com
outros mecanismos, cujos os objectivos fundamentais são a “desmistificação do
processo orçamental, a “rastreabilidade dos investimentos” e o “planeamento consensual do desenvolvimento”. A principal limitação apresentada por essas prácticas
é o facto de se basearem na perspectiva que considera a gestão transparente dos
orçamentos um “direito dos doadores” mais do que um “direito dos cidadãos”. O
caminho temido pelos movimentos radicais latino-americanos é, portanto, o que foi
amplamente adoptado. Ao mesmo tempo, essa natureza mista dos orçamentos participativos africanos pode desempenhar um papel positivo, abrindo novas possibilidades de estratégias de redução da pobreza e consolidando a descentralização. Isso
poderia conduzir a novos modelos de democratização, de redistribuição de recursos
e de “direito à cidade”. Um bom exemplo desta tendência é Batcham, no Congo.
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Orçamento Participativo na Ásia: entre o desenvolvimento autóctone e trocas internacionais
Na Ásia, o orçamento participativo emergiu mais tarde do que na África, mas experimentou um
crescimento importante. Algumas experiências foram, no início, principalmente autóctones,
embora seus princípios e metodologias tenham tido muito em comum com os da América Latina
ou da Europa. Isso ocorre, particularmente, nos casos da experiência de Kerala e do orçamento
participativo japonês. Tais processos implicaram um questionamento crítico dos vínculos entre
a política, a economia e as reformas administrativas. Sua metodologia e significado político
diferem marcadamente de um lugar para outro, tornando difícil esboçar um quadro geral. As
estruturas políticas são muito mais heterogéneas na Ásia do que nos outros continentes. A diversidade de culturas e padrões de vida é marcante. Um factor comum é que o nascimento do
orçamento participativo se deu num período de desenvolvimento económico acelerado e, em
menor grau, numa fase de descentralização progressiva.
Os intercâmbios internacionais intensificaram-se, numa segunda fase. O termo “orçamento
participativo” começou a ser utilizado apenas por volta de 2005, com referência explícita ao
Brasil. A primeira experiência a travar contacto directo com os debates europeus ou latino-americanos foi a do estado de Kerala (Índia), que ganhou reconhecimento internacional através
de académicos de esquerda (Fung e Wright, 2001; Santos, 2005) e de movimentos altermundialistas, e que foi objecto de extensas discussões durante o Fórum Social Mundial organizado
em Mumbai, em 2004. Esta célebre experiência participativa asiática desenvolveu-se em 1996
(Neunecker e Mastuti, 2013). A ideia partiu de líderes mais jovens do partido marxista CPI-M.
O lançamento do processo foi uma decisão política, mas abriu caminho para um imenso movimento social que deu forma à experiência. Em nenhum outro lugar, o orçamento participativo foi canal para uma mobilização de massas dessa amplitude. A população elegia delegados
para acompanharem o processo em cada fase, tendo direito de se manifestar na definição de
prioridades, na implementação e na monitorização das demandas, elaboradas por consenso,
que seriam inseridas em planos de desenvolvimento local e supralocal. Ao longo dos treze anos
de existência, a “plasticidade” adquirida pelo orçamento participativo de Kerala (Chaudhuri e
Heller, 2002) possibilitou a sobrevivência do processo a duas mudanças políticas no governo
estadual (Jain, 2005).
Quanto à China, o interesse crescente no processo de orçamento participativo está inserido
principalmente em processos top-down. O conceito foi descoberto em meados dos anos 2000
e um interesse generalizado parece ter despontado após a chamada revolução “Sunshine Finance” (Finanças Transparentes). Umas experiências apoiam-se no envolvimento activo de cidadãos “comuns” e podem ser consideradas orçamentos participativos “genuínos”. O melhor
exemplo é, provavelmente, o de Zeguo (Baogang, 2011a, 2011b). A experiência combina a ideia
de Porto Alegre, de fazer com que cidadãos decidam a prioridade de investimentos, com assembleias de cidadãos seleccionados aleatoriamente.
A China é importante, porque o Partido Comunista Chinês, renega o pluralismo político e prefere
modernizar a administração do Estado e desenvolver a participação local sob condições autocráticas. O modo de existência do orçamento participativo sob regimes que permitem algumas
formas de participação cidadã e excluem outras é particularmente interessante. O monopólio do
poder político pelo PCC é sacrossanto. Reformas administrativas têm prioridade. A nova obrigação das autoridades, de informar ao público seus orçamentos e, por exemplo, tornar essa informação acessível via internet, tem por objectivo melhorar o grau de prestação de contas e reduzir as chances de corrupção. Mais especificamente, com poucas excepções, como a de Zeguo,
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pode-se chamar esse processo de orçamento público ao invés de orçamento participativo, já que
o poder de decisão passa da administração central para aproximar-se da Assembleia Popular,
não da população.
No Japão, os governos locais têm amplas responsabilidades funcionais e respondem por mais da
metade da despesa pública total e por dez por cento do PIB. Essa forte atribuição formal é combinada com o amplo poder conferido aos cidadãos para requerer referendos locais, melhorias
ou extinção de regulamentos, auditorias e, até mesmo, a dissolução da assembleia local, assim
como a demissão dos eleitos locais, de membros do conselho ou de servidores públicos. Apesar
disso, a participação de cidadãos na formulação de políticas públicas é pouco frequente, especialmente no campo do planeamento financeiro. A Coaligação por uma Legislação de Apoio às
Organizações de Cidadãos estabelece algumas categorias: transparência nos processos de elaboração orçamental (por vezes, simplesmente informativa); contestação/discussão por comités
de cidadãos da formulação do orçamento; comunicação do orçamento à comunidade; formulação
do orçamento pelos cidadãos; e 1% dos impostos de habitação entregues a organizações sem fins
lucrativos para projectos votados pelos cidadãos. A cidade de Ichikawa destaca-se nesta última
categoria: lá, o orçamento participativo utiliza 1% da arrecadação dos impostos de habitação
em projectos sem fins lucrativos (Matsubara, 2013). Outras cidades japonesas inspiraram-se
na experiência de Ichikawa e o termo “orçamento participativo” começa ser de uso comum.
Em Ichikawa, o uso de fundos no orçamento participativo é determinado pelos contribuintes.
Mas, cabe questionar se o envolvimento em orçamentos de cidadãos deveria estar associado a
uma renda tributável ou ao direito de residência. Ichikawa deixou aberta uma via indirecta para
donas de casa, desempregados, universitários e colegiais, os principais grupos excluídos pela
qualificação fiscal. Pontos atribuídos a serviços comunitários são distribuídos a quem presta
trabalho voluntário na comunidade. Esses pontos, convertidos em vales de valor monetário,
permitem a seus portadores votar nos orçamentos de cidadãos. Envolvimento social é, dessa
forma, tardiamente igualado à tributação.
No final dos anos 2000, a Coreia do Sul foi o país asiático onde o orçamento participativo mais
se desenvolveu. A participação cidadã tem uma forte tradição na Coreia do Sul, uma vez que as
mobilizações de massas constituíram um factor decisivo na democratização progressiva do país
nos anos 1980. O presidente Rho Moo-hyun enfatizou a participação como meio de produzir
“confiança e segurança” nas instituições. Seu mandato (2003-2008) foi rotulado como “Governo
Participativo” e contribuiu muito para a rápida expansão do orçamento participativo no país.
O conceito foi introduzido como um processo que parte das bases (bottom-up), mas sua difusão
foi estimulada de forma descendente (top-down) pelo governo nacional. Um dos exemplos mais
marcantes é Dong-ku (Songmin, 2013). Os princípios chave do orçamento participativo na Coreia foram importados do Brasil, mas foram adaptados localmente, dando origem a uma “versão
reduzida” do modelo de Porto Alegre. A esta versão falta a mobilização social que caracteriza a
cidade brasileira. O processo consiste de reuniões locais, das quais todos os residentes da região
podem participar, e de uma assembleia municipal que confere um papel crucial a um comité
de cidadãos no orçamento participativo. Todos os membros são treinados para suas funções na
denominada “escola do orçamento participativo”. Contudo, algumas ferramentas (como sondagens, licitações, fóruns e boletins informativos na internet, audiências públicas e seminários)
têm sido oferecidos para promover processos não exclusivos a todos os cidadãos, em cada fase, e
a tradição das Escolas do Orçamento de Cidadãos e dos Seminários de Política Orçamental é uma
das contribuições mais importantes da Coreia do Sul ao resto do mundo nesse campo.
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2. Seis modelos de participação cidadã
De que forma esses tão diversos desdobramentos e adaptações do processo brasileiro
podem ser integrados num modelo sistémico? Como se poderia extrapolar o caso específico do orçamento participativo para apresentar uma análise mais geral da participação cidadã?

Um panorama descritivo
A partir do panorama que esboçamos, fica evidente que não há, em nenhum continente, um modelo uniforme ao qual se poderia comparar os outros. De um modo
geral, um panorama descritivo pode identificar três distintas tendências.
No nível mais alto, temos orçamentos participativos que visam uma mudança essencial das condições vigentes, a ser alcançada como um passo de um movimento mais
amplo de renovação. Esses são baseados na interacção entre governos e movimentos de base. Esses processos orçamentáis são voltados para a superação das injustiças sociais e à conquista do desenvolvimento sustentável. Isso significa romper com
práticas estabelecidas de patronagem e de corrupção. Há vários casos desse tipo de
desenvolvimento na América Latina. Por muito tempo a experiência de Porto Alegre
manteve-se como um desses exemplos. Todavia, os resultados do orçamento participativo na Europa e na África são muito mais frágeis e ainda não se observou, nesses
continentes, um caso comparável. Na Ásia, Kerala é um dos poucos exemplos de uma
ampla mudança social.
A segunda tendência envolve o uso do orçamento participativo para fazer avançar uma
agenda de reformas. Embora não envolva uma ruptura com práticas antigas, este tipo
de orçamento participativo causa, sim, um impacto. O governo local é o principal actor
nesse caso, mas os cidadãos não estão ausentes. Há pelo menos algumas regras claras.
Os objectivos variam largamente. Na maioria dos continentes, o orçamento participativo está vinculado à modernização administrativa. Em muitos casos, ele é idealizado
para aprofundar os processos de descentralização e transformar a nova autonomia das
municipalidades em realidade concreta para os cidadãos. Frequentemente, o objectivo
social é melhorar as vidas de grupos em desvantagem social, preservando, ao mesmo
tempo, a estrutura básica do sistema e os padrões vigentes de alocação. Contudo, o
maior impacto da reforma envolve uma melhoria nas relações entre governos locais e
seus cidadãos. No sul do planeta e no leste europeu, esse tipo de orçamento participativo tem frequentemente o apoio de organizações internacionais.
Alguns orçamentos participativos dessa segunda tendência mostram traços de uma
terceira, na qual entre o objectivo proclamado e a realidade existe um abismo. Reuniões são utilizadas para legitimar o caminho que já foi tomado, e os responsáveis não
têm mais intenção de mudar. Em alguns casos, as sugestões de cidadãos a respeito da
formulação de um pacote de medidas austeras não são suficientemente analisadas, e
nenhum meio é disponibilizado para facilitar a aquisição de conhecimentos técnicos
pelos cidadãos. Esses orçamentos participativos são encontrados em todo o mundo.
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Seis modelos conpcetuais
No entanto, pode ser útil incluir uma outra tipologia, mais conceptual e de maior
complexidade, com tipos ideais que não coincidem completamente com os dados
empíricos, mas permitem classificar e sistematizar a intrincada variedade de casos
reais. Eles constituem um mapa conceptual sobre o qual se podem situar casos empíricos. Deve-se sempre combinar vários modelos para poder explicar um caso específico – como num mapa rodoviário, geralmente não se viaja precisamente em direcção
ao Norte, Sul, Leste ou Oeste, mas a existência dos pontos cardinais ajuda-nos a não
perder o rumo. Propomos distinguir seis modelos de participação.

Figura 2 Tipologia dos modelos de
participação no mundo. (Com exemplo de
Orçamentos Participativos) “Transnational
Models of Citizen Participation: The Case
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Democracia participativa

Democracia de proximidade

Decidimos denominar o primeiro modelo de “democracia partici-

A característica chave do segundo modelo é que ele compreende

pativa”. Sua principal característica é o surgimento simultâneo de

proximidade em seu duplo sentido – de contiguidade geográfica e

um “quarto poder” (participantes têm um efectivo poder decisório,

de maior comunicação entre cidadãos, gestores públicos e autorida-

distinto daqueles do judiciário, do legislativo e do executivo) e de

des locais. Governos locais têm algum poder real, mas os gestores

um contra-poder (a mobilização autónoma da sociedade civil den-

públicos não estão necessariamente envolvidos num forte proces-

tro do processo leva ao empoderamento das pessoas e à promoção

so de modernização. A democracia de proximidade é baseada em

de formas cooperativas de resolução de conflitos). Nesse modelo,

“escuta selectiva”: quem tem o poder de decisão escolhe a dedo as

a participação tem repercussões reais em termos de justiça social

ideias dos cidadãos. A democracia de proximidade é baseada em re-

e de relações entre a sociedade civil e o sistema político. Esse mo-

gras informais e confere à sociedade civil autonomia meramente

delo implica a participação dos grupos subalternos e não apenas

marginal. Fica no marco do governo representativo, não é uma nova

das classes médias, bem como o surgimento de uma esfera pública

forma de democracia. A democracia de proximidade não é um ins-

“plebéia”. Isso produz uma equação positiva entre política con-

trumento de justiça social. Como o processo é meramente consulti-

vencional e não convencional, uma vez que as dinâmicas de ambas

vo e a sociedade civil não tem muita independência, a possibilidade

podem combinar-se. Governos locais são activos na inauguração

de um quarto poder ou de um contra-poder parece estar excluída.

dos processos, mas também na implementação de decisões. Em

Seria difícil para a democracia de proximidade gerar qualquer re-

tal modelo, a participação cidadã é uma bandeira de esquerda e é

mobilização no contexto da política convencional, excepto no nível

concebida como alternativa ao neoliberalismo. Ao mesmo tempo,

micro-local, pois ela lida essencialmente com “coisas pequenas”.

a modernização da acção administrativa não é a ideia central. O
termo “democracia participativa” é, com frequência, usado como
um lema. Preferimos defini-lo de um modo mais preciso: ele implica que os mecanismos tradicionais de governo representativo
estão vinculados a procedimentos democráticos directos. Por isso
acreditamos que o termo designa bem o primeiro modelo.

Casos que mostram muitas semelhanças com este tipo enquadramse em Lisboa o no distrtio Roma XI. Mais em general, a democracia
de proximidade é o modelo mais difundido na Europa, e é sustentada por fundos comunitários e conselhos de bairro. O mesmo se pode
dizer da América do Norte, Austrália, Coreia ou Japão. Nos países do
sul do planeta, esse modelo é também bastante difundido, embora

Alguns orçamentos participativos latino-americanos podem ser,

casos mais concretos sejam, provavelmente, experiências “mistas”

em boa parte, analisados de acordo com esse modelo. Na Europa

que combinam características deste e de outros modelos. Como e o

e na Ásia, algumas experiências importantes, como em Sevilha

caso com o OP do Estado Rio Grande do Sul no Brasil, que combina a

(Espanha), em Poitou-Charentes (França), em Dong-ku (Coreia do

democracia de proximidade com aspectos dos modelos democracia

Sul), ou em Chengdou (China) compartilham de suas caracterís-

participativa e participação dos “stake-holders”.

ticas. Kerala enquadra-se nele, até certo ponto, mas compartilha
algumas dimensões que remetem mais ao modelo de desenvolvimento comunitário. Esse modelo é interessante, também, para
compreender uma série de processos de participação cidadã na Bolívia, Equador e, em menor grau, na Venezuela.
Cada modelo apresenta suas próprias vantagens e desvantagens,

O modelo da “democracia de proximidade” é caracterizado por um
baixo nível de envolvimento político e um baixo nível de mobilização. Sua principal vantagem é melhorar a comunicação entre
cidadãos e formuladores de políticas. Suas desvantagens estão na
forma essencialmente arbitrária, pela qual os políticos “ouvem
selectivamente”
, e escolhem a dedo, as perspectivas da população.

que somente podem ser avaliadas no terreno. A principal desvantagem do modelo de democracia participativa é que ele requer
muitos factores favoráveis.
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Modernização participativa

Participação dos “stake-holders”

A característica chave do terceiro modelo é que a participação é um

A principal característica do quarto modelo é que os cidadãos

aspecto das novas estratégias de gestão, num contexto em que o

que participam constituem apenas um entre múltiplos actores

estado está tentando se modernizar para tornar-se mais eficiente

(stake-holders), que incluem empresas privadas e governo local. A

e legítimo. Visto por esse ângulo, o processo participativo é des-

abordagem não é muito politizada e as principais questões de de-

cendente (top-down), não é político e tem valor apenas consultivo.

senvolvimento da política local só podem ser discutidas de forma

A independência da sociedade civil é limitada e não há espaço para

periférica. Embora os processos participativos possam envolver

um contra-poder. O que está em jogo, nesse caso, é outro aspecto:

algum poder de decisão, eles estão amarrados a uma abordagem

a participação é associada, principalmente, à boa gestão e visa au-

descendente (top-down), que não possibilita a emergência de um

mentar a legitimidade de políticas públicas. Os usuários ou clientes

quarto poder. Instrumentos participativos desse tipo representam

dos serviços públicos são objectos de interesse, mais do que cida-

uma expansão dos mecanismos de governança (através dos quais,

dãos. A população envolvida é essencialmente de classe média, ex-

interesses económicos privados ganham influência institucional

cepto quando se utilizam procedimentos específicos para melhorar

no processo decisório). A sociedade civil é fraca e tem pouca au-

a diversidade social dos participantes.

tonomia, mesmo que as regras do processo decisório sejam cla-

No que diz respeito ao orçamento participativo, esse modelo tem
influência na Alemanha (por exemplo en Colónia pode ver alguns
traços deste modelo) e, em menor grau, no norte da Europa. Ele é
amplamente difundido no caso de outros mecanismos participativos propostos por estratégias da Nova Gestão Pública (estatutos e
comissões de utentes, pesquisas de satisfação, linhas directas e assim por diante). Autoridades municipais das mais diversas correntes

activos ou ONG, todos os quais se pretendem porta-vozes dos moradores locais. Organizações internacionais como o Banco Mundial, as Nações Unidas ou entidades de apoio ao desenvolvimento,
sediadas nos países ocidentais, desempenham um papel importante na disseminação desse modelo. Este parece diametralmente
oposto ao da democracia participativa.

políticas introduziram processos de orçamento participativo que,

Mas ainda dos orçamentos participativos, o modelo tem influência

em maior ou menor grau, estão associados a esse modelo. As expe-

considerável no mundo anglo-saxónico e além, particularmente

riências na China, como o caso de Zeguo, podem ser interpretadas

em países onde o Estado tem pouca força. Os orçamentos partici-

intermédias entre a democracia de proximidade e a modernização

pativos da África, impulsionados por doadores, partilham algumas

participativa. Experiências africanas também partilham algumas

características deste modelo. Na Europa, a cidade poláca de Plock

características da abordagem da modernização. Um dos exemplos é

possui a experiência mais próxima deste modelo.

Bagira, no Congo. Isso ocorre, particularmente, quando o orçamento
participativo está vinculado a processos de descentralização.

Sua vantagem é adaptar-se bem a contextos onde o mercado é forte
e direccionar o financiamento privado para projectos de interesse

Essa diversidade é fortalecida pelo facto de que a modernização

geral. Inclui empresas privadas, que são fundamentais para o de-

participativa pode aproveitar-se de uma ampla gama de projectos e

senvolvimento local, mas que em outros modelos tendem a ficar

abordagens participativas, variando de mecanismos que permitem

de fora do processo participativo. No entanto, o custo disto é que

comentários dos utentes, a certificados de qualidade ou conselhos

empresas privadas têm supremacia num processo onde se envol-

que envolvem os utentes na gestão dos serviços ou instituições lo-

veram voluntariamente, enquanto a sociedade civil fica limitada a

cais. Assim, as abordagens que se aproximam do tipo ideal da mo-

um papel subordinado e não pode questionar a estrutura económi-

dernização participativa desenvolveram-se em diversos contextos.

ca e política dominantes.

A vantagem desse terceiro modelo é o vínculo estreito entre modernização da gestão pública e participação, além do facto de que
um consenso suprapartidário pode ser alcançado com facilidade. O
avesso disso é que há um baixo grau de politização, o que dificulta
a introdução de questões mais amplas, particularmente a da justiça
social; processos que se aproximam desse modelo tendem a ter natureza puramente administrativa.
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Neocorporativismo

Desenvolvimento comunitário

O traço distintivo do modelo “neocorporativista” é que o gover-

A característica dominante do último modelo é que a participação

no local desempenha um importante papel, ao cercar-se de gru-

está voltada fundamentalmente para a fase de implementação de

pos organizados (ONG, sindicatos e associações de empregados),

projecto. O processo participativo conduzido tanto por uma dinâ-

grupos sociais (idosos, grupos de imigrantes, etc.) e de diversas

mica ascendente quanto uma descendente, mas o novo poder emer-

instituições locais. Neste modelo, o governo visa a estabelecer um

gente não está estreitamente vinculado a instituições locais – um

amplo processo de consulta com “quem importa” e procura chegar

aspecto que distingue o desenvolvimento comunitário do modelo

a um consenso social através da mediação de interesses, valores e

de “democracia participativa”. Há regras de procedimento bastante

demandas por reconhecimento de diversos segmentos da socieda-

claras e uma relativamente alta qualidade de deliberação. Os par-

de. As regras de participação podem ser formalizadas, ao passo que

ticipantes mais activos são aqueles envolvidos na coordenação de

a qualidade do debate é variável. Na maioria dos casos, processos

associações comunitárias e os participantes podem vir das classes

corporativistas locais são fundamentalmente consultivos. Embora

subalternas, particularmente nos países do sul. O papel das ONG é

as organizações da sociedade civil desempenhem um papel impor-

frequentemente decisivo, com acção voltada a grupos vulnerabili-

tante nesse modelo, sua autonomia de acção variam, dependendo

zados ou marginalizados, com visitas a acções inclusivas, ao invés

do contexto. As experiências neo-corporativistas são processos

de uma forma ampla de justiça distributiva. Numa configuração

essencialmente descendentes. Por essa razão, o surgimento de um

como esta, é provável que a participação não convencional, vincu-

contra-poder é improvável.

lada a actividades comunitárias, venha a substituir em parte a par-

No nível nacional, os mecanismos neocorporativistas clássicos,

ticipação convencional (filiação a partidos e votação em eleições).

especialmente aqueles utilizados para administrar serviços de

No campo do orçamento participativo, esse modelo se desenvol-

saúde ou de previdência social, operam, em geral, de formas bas-

veu principalmente no mundo anglo-saxónico (Tower Hamlet, Grã

tante distintas: podem ser extremamente formalizados, incluir

-Bretanha, Toronto Housing, Canadá) e em muitos países do sul do

verdadeira autoridade decisória e conferir poder de decisão aos

planeta (Cotacachi, Ecuador). Outras formas de desenvolvimento

parceiros sociais. Nos novos processos participativos, o modelo

comunitário difundiram-se e são provavelmente o tipo mais fre-

neocorporativista tem forte influência sobre as Agendas 21 locais

quente de participação cidadã à escala mundial.

e sobre planos estratégicos participativos, formas conhecidas e
importantes de participação ao nível local. Esse não é um modelo
comum nos orçamentos participativos. No âmbito internacional,
pode-se interpretar a actuação de diversos tipos de actores (governos nacionais, ONG, universidades, empresas, etc.) nas Conferências Mundiais sobre o clima dos anos 1990 à luz desse tipo ideal. No
contexto do orçamento participativo tem ainda poucos exemplos.
Uma das excepções é a cidade Albacete, em Espanha, que contituava uma combinacaou entre o neo-corporatismo e o desenvol-

Esse modelo participativo apresenta vantagens evidentes num
contexto em que o governo local é fraco e onde, de modo oposto,
a sociedade civil tem efectiva independência e tradição de organização, as quais possibilitam ao sector comunitário gerir projectos
locais, como nas zonas indígenas. A desvantagem reside no fato
de ser difícil construir uma visão geral da cidade e, ainda mais, de
uma sociedade justa, bem como nos vínculos ténues entre participação, modernização da gestão pública e política institucional.

vimento comunitário.
As organizações internacionais desempenham um importante
papel na disseminação desse modelo. Sua principal vantagem é a
integração entre as principais estruturas organizadas da sociedade, o que facilita um consenso social em torno de certos aspectos
de políticas públicas. No entanto, ele é caracterizado por relações
assimétricas de poder e os cidadãos não organizados são excluídos.
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Conclusão
O orçamento participativo disseminou-se pelos continentes em
distintas modalidades, tendo ocorrido uma complexa mistura de
transferências, adaptações e inovações autóctones. Parece claro que
não há um télos único ao qual os orçamentos participativos do mundo se direccionem. Por um lado, um processo passível de ser combinado com certas tradições de participação vigentes pode trazer
mais resultados do que um processo “artificial”
, sem vínculos com
estruturas existentes. Por outro lado, inovações radicais parecem
ser necessárias para pôr em questão as actuais relações de poder assimétricas expressas nos mecanismos participativos mais comuns
e na sociedade. Este não é um dilema fácil de resolver, e esta é uma
das razões da existência de múltiplos caminhos, ao invés de uma
“estrada real”
, para um desenvolvimento urbano mais justo e mais
democrático no mundo; caminhos que se adequam a cada situação.
Os seis modelos revelam diferenças marcantes, muito influenciadas pelas tradições políticas de participação e de democracia existentes. O orçamento participativo é apenas um exemplo importante de uma propagação mais ampla de inovações democráticas. Uma
mera dicotomia (tal como autêntico x “falso”
, ou radical x neoliberal, ou OP ascendentes x descendentes) não consegue captar a
complexidade desse mosaico transnacional. Contudo, algumas
questões mais gerais devem ser levantadas. O orçamento participativo e, de forma mais ampla, a participação cidadã tornar-se-ão
apenas mais uma “ferramenta” de participação na agenda de organizações internacionais e de governos nacionais e locais? Esses
mecanismos farão parte de um movimento mais amplo de mudança social e política? Eles, de facto, modificarão as relações entre os
cidadãos e o governo municipal, assim como entre este e o governo central? O futuro está aberto e parece provável que não haverá
uma resposta única: os desenvolvimentos subsequentes ainda irão
esboçar um complexo mosaico. Eles dependerão dos contextos nacionais e locais, das transferências, da vontade política dos governos nacionais e locais – mas o envolvimento da sociedade civil e
dos movimentos sociais de base também será um factor decisivo.
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CUIDAR DAS PERCEPÇÕES
DOS PARTICIPANTES PARA
DESENCADEAR UM CÍRCULO
VIRTUOSO
Um dos estudos mais interessantes sobre o orçamento participativo que estreou no úl-

A participação nas escolhas

timo ano é sem duvida o livro “El círculo virtuoso de la democracia: los presupuestos parti-

públicas é uma forma de

cipativos a debate” escrito por Ernesto Ganuza e Francisco Francés. Os autores concen-

melhorar a nossa democracia. Ela

tram-se em apresentar o OP numa perspectiva incremental, como um instrumento

exige a capacidade de construir

que reforça a confiança mútua entre cidadãos e instituições através de progressos gra-

um processo vivo, onde todos

duais que devem muito ao “design”
, ou seja à arquitectura do próprio processo partici-

têm espaço e voz, adaptando-se

pativo. Este factor é descrito – nas diferentes experiências relatadas – como um motor,

a mudanças constantes. Eu acho

ou pelo contrário, como um inibidor, quer das relações virtuosas entre os diferentes

que é a maneira mais autêntica

actores do território quer da sua própria “legitimidade” enquanto nova “instituição”

de fazer política. (Iolanda

reconhecida pelos habitantes como espaço que põe em cooperação directa adminis-

Romano, Cosa fare come fare.

tradores e administrados, desmaterializando progressivamente a fronteira entre eles.

Decidere insieme per paraticare

Esta perspectiva é, sem dúvida, de importância estratégica num planeta onde se vive

davvero la democrazia, 2012)

uma crise profunda de legitimidade das instituições democráticas tradicionais, especialmente as do âmbito da política representativa. De facto, o afastamento cada vez
mais visível dos cidadãos de muitas das instituições que estes deveriam sentir como
“os próprios representantes e os defensores dos seus interesses” é aprofundado pelos
comportamentos auto-referenciais de muitas autoridades eleitas, que chocam com a
situação de crise que muitos países atravessam, fazendo aparecer o mundo da política
como uma “casta” (Rizzo e Stella, 2007) que apenas persegue a sua própria sobrevivência e a manutenção das suas posições de poder. É óbvio que a desconfiança na
capacidade da democracia cumprir as suas promessas não pode ser apenas imputada
à classe política, dado que (como bem realça Pippa Norris no seu livro Democratic Deficit, de 2011) o afastamento entre as expectativas dos cidadãos e os resultados que os
sistemas institucionais de governo conseguem produzir tende a agravar-se por causa
de fenómenos concorrentes (às vezes, até em si positivos) que entram em curto-circuito, determinando “círculos viciosos” de negatividades. Para dar um exemplo: parte
da percepção da distância crescente que separa os cidadãos dos seus representantes
políticos deve-se ao papel de caixa de ressonância jogado pela media, mas também à
maior difusão da cultura e do acesso à escola, que tornaram os habitantes mais exigentes, e contribuíram para ampliar o fosso entre as expectativas que os cidadãos têm
face à democracia e o seu real desempenho. Esta perspectiva chama a atenção para
um factor central que cada processo participativo deveria ter em conta: a existência
de fenómenos de “construção social da realidade”
, em que se determinam contínuos
curto-circuitos entre o funcionamento das instituições e as percepções que delas têm
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os diferentes habitantes. Estas percepções relacionam-se estritamente com preconceitos, expectativas, grau de exigência e capacidades críticas destes últimos. Tradicionalmente, se um campo for mais sensível e relacionado com os anseios das pessoas,
estes últimos pesarão muito na percepção final do seu desempenho. Nesta óptica, é
então compreensível o porquê de a democracia representativa raramente conseguir
ser julgada como satisfatória. De facto, todos temos a impressão que num mundo
onde o número de países formalmente definidos como “democráticos” cresce a cada
ano (Freedom House, 2012), a intensidade qualitativa dos regimes democráticos, pelo
contrário, baixe constantemente, especialmente em muitos dos países que já têm um
passado democrático consolidado.
Leonardo Avritzer e Boaventura De Sousa Santos (2003) têm chamado a atenção sobre
a “dupla patologia das democracias liberais” que inclui, ao mesmo tempo, uma “patologia da representação”
, ou seja “o facto de os cidadãos se considerarem cada vez menos representados por aqueles que elegeram”
, e uma “patologia da participação”
, que se
prende com uma ideia cada vez mais comum de que “não vale a pena participar”
, pois os
cidadãos “sentem-se demasiado pequenos” (Santos, 2008) para enfrentar os grandes
interesses e as dinâmicas políticas e económicas que dominam a sociedade. De facto,
esta segunda componente, está ligada à primeira especialmente no que diz respeito aos
processos que Ibarra (2007) tem definido como a “participação por convite”
, em oposição às dinâmicas de “participação por irrupção” que tomam forma quando as pessoas
procuram um diálogo com as instituições por meio da auto mobilização e da ocupação
– temporária ou permanente – de espaços físicos e virtuais. As arenas de “participação
por convite” são aquelas que se criam quando uma ou mais instituições abrem oficialmente espaços de diálogo social e “admitem” a presença dos cidadãos em momentos
de debate público e tomadas de decisão; a maioria das vezes trata-se de “concessões”
(portanto de processos iniciados com uma direcção “de cima para baixo”) confinadas
em micro-espaços de decisão cuja incidência sobre o conjunto das políticas públicas é
limitada ou residual. Elas têm uma fragilidade intrínseca que pode afectar também os
casos mais interessantes e corajosos, como vários orçamentos participativos que aceitam de co-decidir com os cidadãos fatias não secundárias dos recursos públicos e portanto reduzem notavelmente a margem de discricionariedade decisória dos representantes eleitos. Esta fragilidade é fruto da mesma natureza deste “convite”
, que procede
de instituições que já não gozam da completa confiança dos habitantes do território,
assim que cada proposta originada por elas (incluindo as de abertura participativa das
decisões) é rodeada por suspeita e observada com cepticismo.
O que pode, então, reforçar estas propostas que – corajosamente – tentam romper
com o tradicional monopólio da democracia representativa de cunho norte-ocidental? Acreditamos que a resposta esteja em boa parte na arquitectura dos próprios processos participativos, como também nos mecanismos de informação e comunicação
criados para enraizá-los na sociedade. Estes dois elementos, de facto, tendem a ser
assumidos pelos habitantes como indicadores e desveladores das intenções reais de
uma instituição representativa face ao processo participativo. Elas inter-relacionamse com uma série de elementos centrais para determinar uma recepção mais (ou menos) convencida do percurso participativo proposto por parte da população, que tem
a ver não apenas com o volume de recursos postos em discussão ou com a escolha de
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uma modalidade participativa co-decisória (e não apenas consultiva), mas também
com as modalidades de construção das regras do jogo, com a biunivocidade da comunicação, com o espaço dado à formação e ao empowerment dos actores sociais, com a
capacidade do processo de não demonizar elementos de conflito, com o tempo a disposição do debate e da eventual votação das prioridades, e com os “filtros” necessários para afunilar as propostas procedentes da sociedade antes de tomar decisões
sobre a sua priorização.
Nesta perspectiva, o presente ensaio propõe reflectir sobre algumas temáticas que,
em vários exemplos de orçamentos participativos existentes, têm demonstrado ter
um peso importante sobre a legitimação e a capacidade de enraizamento territorial
dos próprios processos. Embora comecemos por citar alguns exemplos de processos
que não são OP, logo depois tentaremos concentrar-nos nos próprios orçamentos para
esclarecer que especificidades tornam estas reflexões particularmente pertinentes.

1. Não banalizar a participação
As duas macro-famílias de processos participativos que citámos anteriormente,
recorrendo às icásticas definições de Pedro Ibarra de “participação por convite” e
“participação por irrupção” – embora frequentemente se intersectem e se sobreponham – tendem a receber um tratamento diferenciado por parte das instituições e
dos eleitos da democracia representativa. O que mais frequentemente acontece é que
as formas de participação “por irrupção” são geralmente criminalizadas, enquanto
que as “por convite” merecem um leque mais variado de reacções, que vão do “apoio
convencido” aos casos em que elas são toleradas com pouco entusiasmo, apenas na
esperança que possam trazer benefícios directos aos representantes eleitos e aos
institutos da democracia representativa.
Uma tal diferenciação de tratamento contribui – sem dúvida – para o aprofundamento da “dupla patologia” das democracias liberais, porque faz com que alguns
sujeitos sociais não se sintam reconhecidos na vida política e tendam a radicalizarse em posições conflituais e meramente reivindicativas. Um processo participativo que tente banir o conflito do seu horizonte ou apenas “anestesiá-lo” poderá ser
percebido não como uma maneira nova de aceitar a diferença em política, mas como
uma mera extensão de processos representativos centrados naquela que – na linha
aberta por Alexis de Tocqueville – poderia ser vista como uma “ditadura da maioria”.
No livro “Elogio del conflitto” (2010), os psicólogos Benasayag e del Rey chamam a
atenção para os aspectos positivos, progressista, e de crescimento social (e não apenas) individual que o “conflito” inclui, e – pelo contrário – sobre os efeitos perversos
da remoção do conflito pelo cenário político contemporâneo, que cria uma “perigosa ilusão” que acaba não só cancelando qualquer comparação e confrontação, mas
também abre a porta a um uso político da ameaça de conflito e à criminalização de
qualquer divergência da norma. É portanto imaginável que um processo participativo acabe por recusar e demonizar o conflito, criminalizando a dissidência interna e
assim reproduzindo o risco de patologização de qualquer disputa e uma lógica “disciplinar” de litura e uso do poder?
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É verdade que a recusa em enfrentar o conflito dentro de um processo participati1

Ver a interpretação do Cluster 2 da análise

vo formalizado nem sempre é uma escolha das instituições. É o caso, por exemplo,

emocional do texto realizado a partir das

da Lei Toscana nº 69/2007, com a qual a Região Toscana chegou a auto-obrigar-se a

entrevistas aos técnicos da Câmara Municipal que

montar percursos de debate público sobre grandes escolhas infra-estruturais, ofe-

trabalham no Orçamento Participativo de Lisboa e

recendo a possibilidade aos cidadãos de activar este mecanismo através uma recolha

em outros processos de diálogo social.

de assinaturas; mas, apesar da possibilidade aberta pela lei, nos primeiros 5 anos de
vida dessa Lei o percurso nunca foi activado concretamente (Floridia, 2012). Prova-

2

Conforme evidenciado na nova Enciclopédia do

velmente isso deu-se por uma falta de confiança dos movimentos sociais nas ins-

Direito já citada (pela primeira vez enriquecida

tituições regionais mas também por um desejo de manter vivas as fáceis (e mais

pelas entradas “democracia participativa” e

mediatizáveis) formas de conflitualidade antagonista, em vez de enfrentar o duro e

“democracia deliberativa”) a palavra tem sido usada

exigente trabalho de um diálogo negocial baseado no aprofundamento dos conteú-

para indicar diferentes âmbitos de envolvimento

dos bem como na proposta e na avaliação conjunta estado/sociedade de diferentes

institucionalizado dos cidadãos na vida política do

escolhas alternativas. Em outros casos – como o famoso “Debate Público” activado

seu território (desde a concertação sindical até à

em 2006 sobre a transformação do anel viário chamado “Gronda de Genoa” – pode-

militância em entidades corporativas ou o lobbying)

se claramente afirmar que o sucesso do próprio processo participativo deveu-se à

e até para designar formas de diálogo entre

valorização da conflitualidade já existente à volta de um tema de grande impacto

diferentes instituições ou a presença de entidades

social, que tornou a nova instituição participativa chamativa e ajudou a enraizá-la

públicas dentro do tecido empresarial e das agências

no território local e no debate social (Bobbio, 2010, Pomatto, 2011).

de fornecimento de serviços ao cidadão.

Assim sendo, podemos perguntar-nos se as especificidades de um orçamento participativo justificam que eles recusem o conflito ou não. De facto, instituindo uma
competição para recursos escassos entre um número potencialmente muito elevado
de cidadãos, movimentos e organizações sociais, o OP parece ser um percurso do
tipo que Michelangelo Caponetto (2002) definiria “conflituado”
, ou seja, intrinsecamente permeado pelo conflito, como componente fundadora da sua natureza. Por
outro lado, esta definição supera a mera noção de “espaço conflitual”
, porque incorpora um objectivo de superação do próprio conflito através da sua manifestação
aberta e transparente. Portanto, mais do que “anestesiar” o conflito, os orçamentos
participativos deveriam apostar na sua superação gradual, canalizando a energia e a
criatividade dos participantes rumo a convergências capazes de se condensar à volta
daquelas datas e prazos limites de entrega dos documentos orçamentais que cada
contexto tem (por lei ou por regulamento interno) e que podem revelar-se como uma
ajuda “técnica” importante para actuar como catalisador de ideias comuns ou de mediações entre posições diferentes (Allegretti, 2003). Apesar destas potencialidades,
ainda são muitos os processos de OP que tentam “domesticar” a dimensão conflitual
da participação, ou que simplesmente não conseguem assumi-la como componente
importante na construção do modelo participativo. Como tem demonstrado Falanga
relativamente ao caso do OP de Lisboa (2013)1, este hábito torna-se visível também
no discurso dos actores institucionais responsáveis pela organização dos processos,
que acabam exaltando a dimensão mítica da fase do “voto” das prioridades, pondo
na sombra a fase da discussão e deliberação sobre os conteúdos, que pode ser menos
competitiva mas que seria mais importante do ponto de vista do conflito entre valores e visões. Esta última reflexão revela que a “banalização” de um processo participativo pode passar por diferentes elementos, inclusive o valor secundário atribuído
ao aprofundamento dos conteúdos (a fase deliberativa) e uma hiper-valorização da
fase de co-decisão, reduzida a uma mera somatória de preferências expressas individualmente pelos cidadãos.
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Poderia valer a pena realçar que não são raros os percursos de orçamentação participativa que utilizam, de forma imprópria, o termo
“democracia participativa”. Conforme bem argumentado por Umberto Allegretti, na nova Enciclopédia italiana do Direito (2011), o
uso deste termo justifica-se apenas quando as experiências de participação se conformam à visões e sólidos horizontes de superação
da prevalência semântica da democracia representativa, enquanto
em outros casos os OP (assim como outros percursos de diálogo social) não passam de “momentos participativos” associados em forma leve à acção das instituições representativas. De facto, nos últimos vinte anos, a palavra “participação” tem sido frequentemente
utilizada de forma abusiva no âmbito internacional até, muitas vezes, tornar-se quase uma buzzword, ou seja, uma palavra boa para
todas as estações, que incorpora uma quantidade enorme de sentidos e conceitos que se torna incapaz de comunicar realmente algo.2
Sem dúvida, o abuso da retórica da “participação” tem contribuído para determinar um alto nível de expectativas, frequentemente
frustradas ao ponto de tornarem-se parcialmente responsáveis pela
sensação não só de ser um conceito “vazio”
, como também de pouco
peso nos destinos da democracia tout court. Outros, e mais fortes,

e reproduzidos na memória colectiva (Allegretti, 2013).
Deveríamos, de facto, perguntar-nos se faz sentido investir energias e recursos para montar espaços inovadores de participação
(tanto mais quando eles não são impostos por nenhuma lei), se
depois os promotores não estão interessados nas reacções que o
percurso gera nos actores participantes e nem em dar voz aos anseios dos cidadãos. De facto, muitos processos participativos menosprezam a importância das percepções dos diferentes actores
participantes que compõem a natureza dialógica de qualquer processo participativo, e isso pode contribuir para instaurar um “círculo vicioso” em que quanto mais o processo se mostra incapaz
de suportar as expectativas e os desejos dos participantes, tanto
mais a resposta fraca aos esforços das instituições em abrir novos
espaços de interacção desmoralizará os representantes políticos e
bloqueará os esforços para avançar com inovações que requerem
muita energia, investimentos e – frequentemente – solidão política por parte dos eleitos (e de muitos técnicos) que suportam estas
experimentações.
Neste sentido, duas hipóteses centrais guiam esta nossa navegação:

responsáveis por esta sensação são tanto o conjunto dos fracos re-

1) a primeira é que a natureza peculiar de cada processo partici-

sultados que muitas experiências participativas têm determinado

pativo consiste na criação e recriação contínua de capital social,

quanto uma ampla série de erros cometidos ao longo dos processos

entendida como um conjunto de energias positivas que se põe

que as caracterizam e estão estritamente ligados às impostações

a trabalhar para uma intensificação da qualidade democrática;

originárias “restritivas ou minimalistas” dos mesmos.

2) a segunda hipótese é que a dispersão de capital social (que

Sem medo de errar, poderíamos afirmar que a eficácia da maioria

pode acontecer por motivo de erros que bloqueiam o investi-

dos processos participativos e a possibilidade que produzam satis-

mento de energias cívicas na construção do território e das po-

fação nos cidadãos são variáveis dependentes, estritamente liga-

líticas públicas) é um fenómeno quase totalmente irreversível.

das quer aos resultados concretos produzidos, quer aos tempos e às

Ou seja, quando um indivíduo percebe que a boa vontade com a

técnicas de divulgação empregadas para torná-los visíveis.

qual tinha “doado” o seu tempo livre ou os seus saberes para um

Os processos participativos também recaem num âmbito onde a
construção social da realidade tem muito peso na memória que fica
dos processos e na percepção difusa do seu sucesso. Até poder-se
-ia levantar a hipótese de que eles seriam ainda mais sujeitos ao
peso desta dimensão perceptiva do que qualquer outro percurso
decisório e de construção das políticas públicas. Isto porque eles
mexem com questões emocionais ligadas à confiança entre cidadãos e políticos, à auto-estima, ao voluntarismo do empenho cí-

processo de suposta transformação social foram subvalorizados,
os seus contributos foram desperdiçados e a sua confiança nas
instituições traída sem explicações, ele tem a tendência a refluir
no privado, segundo um leque de comportamentos diferenciados
que podem incluir a depressão, a fuga do cumprimento dos seus
deveres cívicos, o afastamento de qualquer empenho político
(incluindo o voto), até acções de vingança que incluem a violência e o vandalismo.

vico, ao sacrifício do tempo livre e ao desejo das pessoas em ver as
suas vidas mudarem para melhor, por meio de um protagonismo
directo em práticas de democracia finalmente reinventadas como
espaço de recuperação do “poder do povo” que lhe deu origem.
Nesta perspectiva, não é apenas o que acontece nos processos participativos que é importante, mas também a maneira como estes
acontecimentos se encadeiam e se conectam processualmente, e
também como são descritos, valorizados e finalmente arquivados
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2. Continuidades e descontinuidades na definição dos modelos de OP
Como já realçado por vários autores3, o orçamento participativo não pode ser lido apenas como
um “procedimento padrão”
, ou seja, um “dispositivo” marcado por relações claras entre factores simples e reconhecíveis. Mas, pelo contrário, é mais realista descrevê-lo como uma série de
“princípios” que podem ser localmente adaptados ao ponto de dar origem a processos que são
muito diferentes entre si. Sob esta segunda perspectiva, o orçamento participativo é imaginável como um “ideoscape” (Appadurai, 1991), ou seja um modelo político que viaja globalmente,
mas existe apenas através da sua apropriação local. De tal maneira, o mesmo modelo acaba por
se transformar incrementalmente através das diferentes implementações localizadas. Se nas
viagens que o orçamento participativo cumpriu nos últimos 15 anos, desde o Brasil aos demais
países e continentes (Sintomer et al, 2013), as experiências concretas inspiradas neste modelo
foram tão diversas, isto também depende do facto de que o OP, desde as primeiras experiências brasileiras dos anos 90 (incluindo a de Porto Alegre), apresentou uma grande variedade de
possíveis metas a serem atingidas. Estes objectivos diferenciados (muitas vezes co-presentes
numa mesma experiência) iluminam diferentes “significados” que poderiam ser atribuídos a
uma experimentação do OP, de acordo com os diversos instrumentos e procedimentos específicos usados para moldar sua arquitectura organizacional. Assim, de facto, a abordagem holística
e a complexidade conceptual que marcam a ideia de orçamento participativo necessitam da
atenção à coerência que existe entre os objectivos declarados que inspiram cada experiência de
OP, e os “instrumentos” e “técnicas” específicas utilizadas para alcançar tais metas.
Na dificuldade de oferecer definições rígidas (normativas ou essencialistas) para reconhecer
e diferenciar os OP de outras tipologias de processos participativos, um caminho possível que
alguns autores percorreram foi de adoptar uma definição de tipo “metodológico” (Sintomer et
al, 2008; Sintomer e Allegretti, 2009), optando pela criação de alguns “mapas de orientação”
feitos de “ideais-tipo” weberianos que representam diferentes famílias de orçamentos participativos. Neste sentido, foi imaginado um hexágono cujos vértices representam diferentes tipologias processuais que caracterizam cada processo específico de OP com base na relação que
vai se produzindo entre os processos específicos e alguns modelos predominantes de gestão
pública privilegiada no contexto específico em que cada experiência é inserida (ver Sintomer
et al, 2013). Um aspecto indispensável que estas definições tiveram que ter em consideração é o
facto de os orçamentos participativos serem “processos” que evoluem (ou involuem) no tempo,
e que, por via destas transformações, podem crescer em qualidade de conteúdos e capacidade
de atracção, ou (pelo contrário) drenar-se até perder a sua natureza original e regredir a formas muito tradicionais de diálogo política/sociedade. Neste sentido, é possível identificar um
“ciclo vital” de cada experiência de orçamento participativo, que é composta por acções que
podem levar à sua progressiva evolução ou a um downgrading (ou seja, a um enfraquecimento
progressivo) que pode trazer fragilidades e até levar a uma rápida “morte” da experimentação,
conforme evidenciado por um recente ensaio de Alves e Allegretti (2012) sobre a mudança do
panorama português dos orçamentos participativos na última década.
De facto, a história da viagem dos orçamentos participativos pelo planeta na última década
mostra-nos claramente que eles foram – de cada vez – utilizados como ocasiões para introduzir uma “descontinuidade” visível num território em relação a formas de diálogos sociais
precedentemente experimentadas ou, pelo contrário, foram sendo introduzidos em “continuidade” com modelos participativos pré-existentes, embora com a vontade de trazer elementos
novos de eficácia e criatividade. Definir uma regra específica – em termos de “dever ser” –
50

GIOVANNI ALLEGRETTI

sobre quando adoptar uma ou outra estratégia não faria sentido nenhum (além de não
ser fácil), na medida em que se trata geralmente de escolhas conjunturais e específicas

3

de cada contexto. Mas, sem dúvida, é possível achar uma “lógica geral” à qual tal esco-

da Participação:

lha responde, ou, pelo menos, seria sábio que respondesse: e esta tem a ver com o grau

www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1035

Ver o DICO – Dicionário critico e interdisciplinar

de sucesso alcançado pelas precedentes experimentações participativas. Ou seja, se tais
práticas não conseguiram os objectivos perseguidos (em termos de qualidade delibera-

4

tiva, de capacidade de atracção e diversificação do público, de satisfação dos actores, de

maneira complementar, podendo compensar-se

produtos gerados, etc.), não parece fazer sentido torná-las um elemento de vinculação e

mutuamente.

Os dois primeiros actuam normalmente em

inércia de um percurso de OP centrado numa continuidade de base com elas. Pelo contrário, se elas tivessem mostrado uma ampla capacidade de produzir resultados encorajantes, faria todo o sentido enraizar nelas o orçamento participativo, concebendo-o como
uma oportunidade de introduzir novos elementos criativos para fazer evoluir, consolidar
e aperfeiçoar o processo anteriormente existente.
A pluralidade de definições existentes na literatura para definir o OP ajudam a identificar
o alto nível de complexidade da tarefa de classificar estritamente as experiências de OP,
sugerindo como seria inútil e desmotivador pretender estabelecer uma hierarquização
dos casos com base num “valor” absoluto de cada experiência, sem manter a leitura intimamente relacionada com sua capacidade de transformar (ou não) as políticas públicas e
as culturas cívico-políticas do contexto específico em que toma forma.
Provavelmente, seria melhor adoptar a linha de leitura reivindicada por Graham Smith
(2009), um autor importante para os estudos das inovações democráticas, que alerta sobre uma “má prática” frequente nos estudos sobre as experimentações participativas,
ou seja, o hábito de julgá-las mais em relação aos modelos abstractos de coerência e perfeição participativas do que em função das transformações positivas que elas vão introduzindo nos contextos onde se realizam. Para Smith, a postura certa seria avaliar cada
experiência em relação ao que oferecia o panorama institucional “antes” dela aparecer
e, sucessivamente, avaliar quais as transformações “processuais” que um percurso participativo sofreu no tempo, afastando-se ou aproximando-se progressivamente (com
diferente força e diversos graus de amadurecimento) àquela perfeição, provavelmente
inacessível na sua totalidade.
Conforme a maioria da literatura evidencia, não existem “estrelas-guias” válidas em absoluto para nortear a transformação constante que marca a essência de um orçamento
participativo e evitar que caia numa dinâmica entrópica de empobrecimento progressivo.
Mas é possível rastrear alguns “determinantes” que actuam em cada território, afectando
o sucesso ou a debilidade de um OP. Entre eles, quatro principais merecem ser realçados:
(1) a vontade política; (2) a capacidade organizacional e propositiva do tecido social 4; (3)
a autonomia financeira da instituição que experimenta o OP e o volume de recursos disponíveis para o percurso participativo; (4) a arquitectura do processo e as regras com as
quais ele garante o acesso igualitário a todas e todos os potenciais participantes.
Estes quatro factores não têm apenas um peso e uma incidência real pelo facto de existirem, mas afectam parcialmente o resultado de um processo participativo na proporção de quanto a solidez de cada um deles é “perceptível” por parte dos cidadãos. Esta
reflexão sugere-nos que um OP poderá tornar-se mais ou menos forte em relação ao
empenho e às atenções atribuídas a garantir a centralidade de cada um destes elementos, mas também em função da maneira com que as relações entre eles são construídas,
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mantidas e comunicadas. Este último aspecto liga-se a alguns princípios fundamentais que poderiam orientar as relações entre diferentes factores de sucesso, gerando uma mais-valia em condições de consolidar o percurso participativo e a sua
sustentabilidade. No próximo parágrafo, portanto, tentaremos identificar três destes princípios “norteadores” (conforme em Allegretti, 2013) e citar alguns exemplos
concretos que podem realçar áreas problemáticas que evidenciam a necessidade de
respeitar estes princípios.

3. Três pilares para orientar a evolução dos OP
Vários autores (Ganuza e Francés, 2012; Avritzer, 2009; Wampler 2007; Allegretti,
2005) têm evidenciado a fragilidade do OP face às instituições representativas e a contribuição que pode ser dada para o seu enraizamento no território pela existência de
algumas pré-condições (em termos de transparência, coordenação, capilaridade informativa, clareza das linguagens e assim por diante). O “círculo virtuoso” entre as
pré-condições e o carácter inovador de cada arquitectura específica de um OP não se
activaria apenas com base em actos, dado que as percepções dos actores são parte integrante da construção social da realidade e, portanto, acabam sendo responsáveis por um
efeito de amplificação que contribui, em parte, para determinar o sucesso das acções
que o processo participativo desenvolve – e também a sua própria sustentabilidade.
A sustentabilidade de um OP deverá ser entendida como a capacidade do processo
de se reproduzir no tempo, mantendo ou aumentando a sua possibilidade de atrair
participantes e de produzir transformações efectivas sobre o território e a estruturação das políticas públicas. Ela é proporcional à “resiliência” do mesmo processo
participativo, ou seja à sua capacidade de mudar de forma – se for necessário – para
manter intactos os princípios e os valores centrais, visando adequar-se ao transformar-se das condições a eles externas (quer políticas, quer institucionais, sociais ou
financeiras). Aqui, gostaríamos de focalizar apenas três princípios norteadores que
nos parecem mais centrais para garantir a contínua evolução de um processo sem
descaracterizar os valores e os horizontes que o estruturam. Eles são:
a) Manter firme a vontade de caracterizar o processo como um conjunto de regras e
instrumentos intrinsecamente evolutivos, ou seja, capazes de reformar-se continuamente, de forma incremental e atenta a quanto emerge desde a monitorização
do passado;
b) Estruturar todas as transformações necessárias para garantir ao OP a possibilidade de amadurecer, tornar-se mais atractivo e eficaz, e aumentar a sua qualidade deliberativa sem perder de vista a necessidade das mudanças introduzidas
não ameaçarem a “centralidade” dos cidadãos no processo. Isto não quer dizer que
cada mudança introduzida tenha sempre que ser negociada detalhadamente com
os participantes, mas é certo que todas as transformações do modelo decisório e
das relações de poder entre actores não devem mudar sem consenso prévio dos
cidadãos quando arrisquem ser percebidas por estes últimos como “ameaças” à sua
gradual aquisição de poder dentro do mecanismo de decisão. De facto, se na origem do OP está uma vontade de recuperar relações de confiança entre habitantes
e representantes institucionais numa época de difusa desconfiança no papel, no
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espírito de serviço e na integridade destes últimos, é claro que cada alteração das relações de poder veiculada pelas mudanças da arquitectura procedimental poderá ser
encarada como uma “traição” do espírito fundador do OP e, portanto, como um retrocesso em prol do “poder dos políticos”
, capaz de gerar um enrijecimento das relações
entre actores e um desperdício do capital social criado ao longo do processo anterior.
c) Por fim, será necessário que cada mudança introduzida possua uma gradualidade e um olhar que não “assuste” excessivamente os actores institucionais (sejam
eles políticos ou membros do corpo técnico). De facto, é muito importante poder
explicar, defender e demonstrar com provas e indicadores apropriados os benefícios que esta transformação é capaz de trazer para o processo como um todo e a sua
capacidade de auto-legitimação diante dos cidadãos.
Este último princípio é importante na medida em que os OP são diferentes de outros
processos participativos mais formalizados, e constituem apenas uma “política pública” (Alves, 2012), portanto, incapaz de sobreviver se não for suportada constantemente pela vontade política de quem detém o poder formal de gestão do território e decisão
sobre políticas públicas. Se estes actores perdem confiança no processo, podem ameaçar a manutenção do próprio “pacto político” sobre o qual a eficácia do OP se baseia,
tornando-o rapidamente insustentável. Também aqui, vale a pena citar um elemento
quase fisiológico da dialéctica política entre processos representativos e participativos: ou seja, o facto que qualquer novo presidente ou vereador que tome posse e pretenda dar continuidade a um processo participativo pré-existente queira imprimir o
seu cunho nele, para poder se “apropriar” da criatura e cuidar dela com mais paixão.
Se este legítimo desejo não for tomado em conta pelos cidadãos, mas sim olhado como
uma ameaça estranha e perigosa, existe o risco de que os novos administradores acabem marginalizando o OP, na medida em que este aparece apenas como uma obrigação, uma herança pesada de um flagship project (ou seja, de um importante “projeto
-bandeira”) da passada administração, que não traz para os novos governantes nada
que possa ser comunicado como uma sua “logomarca reconhecível”. Por exemplo, em
2013, na vila de Condeixa-a-Nova (que passou de uma experiência dedicada aos jovens
para uma experimentação maior que abre dois espaços separados mas inter-relacionados de co-decisão quer para os cidadãos mais jovens quer para todos os outros), o
Presidente da Câmara – de saída, pelo facto de não ser elegível para um quarto mandato – decidiu não incorporar toda uma série de modificações pontuais discutidas ao
longo do OP do ano anterior, com o intuito explícito de deixar ao seu sucessor as modificações que achará útil negociar com os habitantes tendo em vista uma eventual
modificação dos objectivos gerais ou específicos do orçamento participativo.
Nesta perspectiva, não faz muito sentido perguntar-se se dever-se-ia aceitar ou negar esta necessidade de introduzir novidades dentro do processo participativo, mas
o verdadeiro problema parece-nos o de encontrar a maneira de defender as conquistas acumuladas pelo OP, maximizando os contributos positivos dos novos elementos, sem nada perder dos maiores ganhos obtidos no passado.
Vale a pena, neste sentido, realçar que em Portugal, nos últimos anos, tem se afirmado a tendência de construir “Cartas de Princípios” que põem por escrito os objectivos e os valores fundamentais sobre os quais se baseia o processo, afirmandose quase como uma “constituição” a ser respeitada sempre nas transformações das
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regras de funcionamento que podem ocorrer ao longo do tempo. Embora no espe5

Só no caso de Condeixa-a-Nova algumas regras

cífico caso português não existam ainda auto-regulamentos escritos com os parti-

foram discutidas (por vontade dos participantes)

cipantes (como acontece em Espanha e Brasil)5, a metodologia apresenta aspectos

no decorrer do processo de OP do ano 2012, e

interessantes exactamente no sentido de permitir mudanças nas regras que possam

modificadas consequentemente para 2013.

aperfeiçoar o processo no tempo, respeitando os horizontes e valores estabelecidos
desde o início. Para garantir este funcionamento “constitucional” na relação entre

6

Casos como os dos PDM de São Paulo e Salvador

princípios fundamentais e regras procedimentais, poderá ser necessário – no futu-

(cuja aprovação foi bloqueada pela justiça não tendo

ro – dar forma a um organismo que vigie e fiscalize o respeito da “Carta” e, even-

obtemperado aos deveres mínimos requeridos na

tualmente, possa actuar também no aperfeiçoamento e detalhe dos princípios e dos

lei relativamente à participação verdadeira dos

valores fundamentais no tempo.

cidadãos no desenho do instrumento) são muitas
vezes lembrados nestes debates.

7

Dado que a interrupção do OP tem a ver também

com a falta de cobrança da sua implementação por
parte dos habitantes.

8

No caso de Porto Alegre, alguns autores (por

exemplo Langellier, 2011) sublinharam alguns
riscos da auto-regulamentação do OP. Por
exemplo, depois de 2005, quando a nova coligação
que substituiu o Partido dos Trabalhadores não
conseguiu (ou não teve vontade) de contrastar
algumas propostas de mudanças de regras
avançadas por uma série de segmentos da
sociedade interessados a “apropriar-se” do

Apesar destas transformações, tem que ser reconhecido que, até hoje, não foram
muitos os exemplos de orçamentos participativos no mundo que têm actuado mostrando atenção profunda, não apenas para a estruturação real do processo e das relações entre actores, mas também para a centralidade das reacções que cada acção
pode determinar nos actores. No próximo parágrafo, tentaremos identificar alguns
exemplos de OP que consideram indispensável tomar conta da “hiper-sensibilidade” dos cidadãos que representa condição normal em processos de diálogo que
tocam aspectos sensíveis relativos às emoções, sonhos, expectativas individuais e
colectivas, mas que, sobretudo, afirmam querer valorizar as energias que os indivíduos que participam “doam” ao processo de forma voluntária, utilizando para este
efeito o tempo que poderia ser dedicado para actividades ligadas à esfera privada.
Nomeadamente, centraremos a nossa discussão sobre temas ligados à arquitectura
organizacional e financeira dos processos de OP, tentando mostrar como eles podem
afectar a mobilização dos outros factores determinantes para o sucesso e a sustentabilidade de cada processo.

processo em seu benefício, foram aprovadas
medidas que determinaram uma série de

3. 1. Os cidadãos e as cidadãs “no centro”

retrocessos no nível de abrangência social do OP.

Se, por muitos anos, a maioria dos orçamentos participativos brasileiros se tem recusado a tratar do tema da institucionalização dos processos de OP através de deliberações
oficiais, a razão desta recusa foi frequentemente referida pelo risco de que os processos
ficassem rígidos, “congelados” e “burocratizados”
, tornando-se assim atrelados à burocracia que rege as negociações inter-institucionais e, portanto, incapazes de evoluir
com a rapidez demandada pela celeridade que frequentemente marca os processos de
amadurecimento dos actores e das suas relações dentro do processo. Por trás destas
razões, estaria a ideia de que um OP funciona e “vale a pena” quando os participantes
se apaixonam realmente pelo processo como um método de elaboração de políticas e
o jogo deliberativo se torna – num curto espaço de tempo – numa instituição (Allulli,
2011). Ou seja, algo em que os participantes, embora apenas temporariamente, internalizam as regras e os princípios, assim legitimando o processo, porque o percebem
como intrinsecamente racional e correcto, não como apenas uma ferramenta a ser
usada, mas como um bem público a defender. Este discurso foi – sem dúvida - usado
instrumentalmente como um confortável “escudo protector” por políticos teimosos
em ratificar formalmente uma importante etapa de cessão de poder aos cidadãos, mas
também para ter um instrumento de “chantagem eleitoral” assente na forte ligação
entre a sobrevivência do OP e a permanência daquela força política no poder.
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No início do milénio – depois da morte súbita de vários OP devido

poderá aproveitar os benefícios do processo. Não importa o quan-

a derrotas eleitorais – o debate tornou-se mais intenso (Allegretti

to esta impressão corresponda à realidade; o facto em si é que esta

e Alfonsin, 2005), dado que os cidadãos têm começado a reivindicar

dúvida sobre a honestidade do OP possa surgir nas cabeças dos ci-

a necessidade de ter um instrumento legalmente vinculativo que,

dadãos é suficiente para ter um impacto negativo na legitimação

em caso de vitória de coligações ou partidos não empenhados em

do processo e do seu enraizamento no território. Se a auto-regu-

promover o OP, pudesse permitir-lhe “cobrar” a aplicação das novas

lamentação representa uma medida eficaz para enfrentar as per-

lideranças políticas, conforme acontece, por exemplo, com os planos

cepções negativas que uma regulamentação top down pode desen-

directores participativos graças à Lei do Estatuto da Cidade.

cadear, a sua eficácia é porém vinculada quer com os métodos com

6

Outros países têm actuado desde logo de uma forma diferente do
Brasil. Na Europa há casos de OP (por exemplo, em algumas regiões de Itália e na Polónia) onde os políticos têm tomado entre
as primeiras medidas, a de formalizar a existência do processo,
de modo a torná-lo um “direito” reconhecido dos cidadãos. Estas
experimentações, porém, nem sempre têm conseguido garantir

que a revisão acontece, quer com o grau de controlo e fiscalização
exercidos sobre este momento do ciclo participativo por parte de
instituições possivelmente muito plurais na sua composição e que,
em virtude desta composição, serão reconhecidas como mais justas
e equidistantes dos diferentes actores que disputam directamente
o poder dentro do OP.

a manutenção do processo, como aconteceu no município italia-

Quando, em várias cidades, as câmaras estabelecem Comissões de

no de Pieve Emanuele, cujo Estatuto prevê o OP desde 2003, mas

Acompanhamento do OP (que incluem a oposição política ou até in-

ninguém tem cobrado a sua implementação depois que a coligação

tegradas por cidadãos sorteados – como nas cidades de Capannori

de centro-esquerda perdeu as eleições municipais em 2006. Este

e Cascina em Toscana) isto é um reconhecimento do facto que cada

exemplo – quando comparado com casos brasileiros em que a mu-

espaço onde as regras se constroem pode ser (e geralmente é) perce-

dança de uma maioria política não levou ao desaparecimento do

bido como um “espaço de poder” que pode beneficiar quem melhor

OP (como Porto Alegre o Caxias do Sul) diz-nos que a legitimação

tem conhecimentos, capacidade organizativa e tempo para poder

política e também social7 mantém-se como elementos-chave para

se aproveitar dele8. Portanto, é fundamental que esta fase do ciclo

a sustentação de um processo participativo no tempo.

participativo seja vigiada e regulamentada, para garantir que a mu-

Por esta razão, poderíamos listar o campo da construção das regras
de um processo como o primeiro e importante espaço de disputa de
poder que pode determinar a aceitação, o enraizamento e a sustentabilidade de um OP no tempo. Isto explica a importância crescente
que tem vindo a ter no tempo o âmbito da auto-construção (junto
aos próprios participantes) das regras que presidem ao funcionamento do orçamento participativo. Tal proposta, desde os anos 90,
afirmou a necessidade de substituir uma regulamentação “de cima
para baixo” com a discussão pública de um “auto-regulamento”
, na
transformação do qual os habitantes têm um grau importante de

dança das regras aconteça de forma percebida como “justa” e não
privilegiando só alguns grupos de actores territoriais. Os “observatórios” que começaram a surgir em algumas cidades (dos Camarões,
da França e no caso do Brasil, o Observapoa de Porto Alegre, que hoje
publica a revista chamada “Observando o Orçamento Participativo de
Porto Alegre”9) são também uma forma interessante de actuar – ao
mesmo tempo – sobre a verificação do funcionamento das regras e
sobre a produção da “informação ao cidadão”
, assim evitando que o
monopólio informativo a partir da fonte institucional torne-se um
obstáculo à confiança no processo participativo.

controlo. A ideia central desta tendência é que – sendo o OP já em si

Hoje, muitas cidades começam com normas de funcionamento

um instrumento de participação “por convite” (portanto, algo cria-

muito “leves”
, à espera que novas normas sejam propostas nos

do muitas vezes, quase como uma “concessão”
, ou uma “generosa

anos posteriores pelos mesmos cidadãos em função de um cres-

abertura” na disponibilidade de administradores que legalmente

cente desejo de “tutela” e “protecção” dos direitos de todos a par-

teriam todo o poder de executar as escolhas sozinho e de forma

ticipar, mas também de eficácia e eficiência do processo. Às vezes,

discricional) – o facto de manter toda a construção das regras nas

estas regras “demandadas” ao longo do tempo pelos cidadãos têm

mãos dos representantes institucionais não contribuiria para de-

a ver, principalmente, com as relações entre o processo participa-

sencadear novas relações de confiança, tanto mais em territórios

tivo e o funcionamento da rotina administrativa. De facto, é espe-

e situações políticas marcadas por uma substancial desconfiança

cialmente sobre as regras de âmbito “técnico” que é importante

nas instituições. De facto, regras de participação estabelecidas e

que a introdução seja gradual e consensual, na medida em que elas

comunicadas “de cima para baixo” podem reforçar o cepticismo

podem aparecer como a tentativa dos políticos ou do corpo téc-

para com o processo e a impressão de que possa representar apenas

nico de reapropriar-se de uma parte das decisões, simulando que

uma nova “armadilha burocratizada”
, onde só quem criou as regras

elas sejam fruto de obrigações técnico-normativas que não podem
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ser desconsideradas. Nesta perspectiva, a utilidade da auto-regulamentação tornase muito visível, pelo facto de permitir que as regras mais difíceis a digerir sejam
gradualmente apropriadas e compreendidas pelos cidadãos, e não apenas rejeitadas
como “inimigas”. Desta forma, a complexificação qualitativa de um OP vai acontecendo de forma incremental e progressiva, sem que se determinem “choques” excessivos entre instituições e cidadãos.

4. Os esforços fúteis dos OP consultivos
Quanto acima referido, reforça a reflexão de que um dos elementos centrais dos debates sobre orçamento participativo tem mesmo a ver com a questão da centralidade
dos participantes na assunção de decisões. De facto, enquanto no Brasil, já desde os
anos 90, nunca foi posto em causa que o OP só pudesse ser “decisório” (ou seja, correspondente a um modelo no qual os habitantes têm direito a decidir a lista das prioridades e as instituições respeitam a ordem das prioridades dadas pelos participantes, dentro do montante máximo previsto), em outros países e continentes sempre
existiu a hipótese de construir modelos “consultivos” de orçamento participativo.
Nestes últimos, os cidadãos expõem os seus anseios e as suas propostas, mas no final
são as instituições públicas a tomar a decisão final sobre quais delas vão entrar na
lista das obras financiadas. Este segundo modelo de OP tem sido definido de muitas
maneiras pela literatura comparativa, mas sempre com termos que apontam a um
compromisso “fraco”
, “light”
, “leve” e a um grau de inovação reduzida em relação a
pré-existentes experiências de participação dos habitantes na discussão das políticas
e dos projectos públicos. Na pesquisa comparativa entre 55 OP europeus, conduzida
entre 2005 e 2009 pelo Instituto Marc Bloc sob a direcção do Professor Yves Sintomer, este modelo de OP foi também chamado de “escuta selectiva”: em particular,
evidenciou-se a sua necessidade de contar com um alto e detalhado nível de prestação de contas (ou feedback) que possa dar aos cidadãos a prova de uma boa vontade
política em relação a tomar em conta as suas propostas, mas também informações
detalhadas sobre as razões que levaram à recusa de algumas propostas e a aceitação
de outras. Só com esta ressalva (da presença de um forte empenho em explicar as
escolhas finais posteriormente à “selecção das prioridades a financiar” por parte das
autoridades eleitas) seria hoje possível inserir alguns processos auto-denominados
de OP – como o caso sueco de Orsa ou muitos dos exemplos alemães (mais parecidos
a modelos de “consulta sobre as finanças públicas”) na lista dos orçamentos participativos. Hoje em dia, o debate continua muito forte sobre este assunto. Até existem
grupos de consultores militantes (por exemplo, em Portugal ou nos Estados Unidos)
que se recusam a aceitar contratos de consultoria com experiências de OP apenas
consultivas, alegando a fraca autonomia destas perante a política representativa, e a
menor capacidade de resistir a câmbios determinados por mudanças de factores externos. Muitos movimentos radicais (especialmente na esquerda política) contestam
as experiências de OP consultivos como sendo “ininfluentes” na alteração da cultura
política, porque deixam o poder selectivo nas mãos das mesmas autoridades eleitas
que teriam, de toda a forma, assumido todas as decisões na ausência do OP. Para estes
críticos, as autoridades públicas que promovem OP consultivos fazem frequentemente um uso “instrumental” dos processos, direccionando as decisões para escolhas
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pré-concebidas, tentando legitimá-las por meio das palavras pronunciadas pelos cidadãos no decorrer do processo, mas sem realmente promover um debate verdadeiro

9

sobre alternativas nem acolher as “surpresas” que frequentemente aparecem na fase

observando_v.1_n.1_2009_?mode=window&view-

de deliberação pública dos processos participativos.

Mode=doublePage

Ver: issuu.com/observapoa/docs/

O que nos interessa deste debate é sobretudo o facto que as razões defendidas pelos
adversários do modelo “consultivo” de OP têm muito a ver com o peso das “percepções” dos participantes na possibilidade de fidelizar-se a um processo participativo e
reconhecer-lhe a legitimidade que deveria marcar uma verdadeira nova “instituição”.
O centro do problema, visto pelo lado do cidadão, está no mecanismo que os ingleses
definem cherry picking (a “escolha da cereja”). Embora a fase em que as autoridades
eleitas ou os seus corpos técnicos escolhem as prioridades numa lista de desejos e
propostas expressas pelos cidadãos possam ser honestas e límpidas, nos cidadãos
permanecem sempre dúvidas sobre os critérios usados para finalizar esta escolha.
De facto, é provável que não se necessite que um governo municipal utilize a fala dos
habitantes para legitimar escolhas pré-concebidas para que o público forme uma
opinião negativa sobre a maneira como o processo de selecção tem sido conduzido.
Isto acontece porque, de facto, muitas das exclusões que são levadas a cabo não são
motivadas por outras razões do que a falta de recursos suficientes para poder acolher
todas as demandas apresentadas. Frente a tal motivação, é muito difícil fazer aceitar
aos excluídos o facto que as suas mereciam menos ser financiadas do que as propostas
aceites. Isto porque normalmente falta uma exposição clara dos critérios que justificariam a exclusão ou a aprovação de propostas aparentemente com a mesma dignidade.
E também se estes critérios fossem listados, como seria viável fazer comparações que
pareçam “objectivas” entre propostas muito diferentes apenas baseando-se em definições como a “eficiência”
, “realismo”
, “viabilidade”
, “utilidade pública”
, até o “grau de
carência do tipo de equipamento proposto” num determinado território?
Os OP que utilizaram estes critérios nas fases de filtragem das propostas, inserindo
na sua avaliação índices ou parâmetros mais “objectivados”
, sempre souberam que estes critérios nunca podem ser vistos como “objectivos”
, “neutros” ou “equidistantes”
para com uma decisão. É por esta razão que casos como os orçamentos participativos
de Porto Alegre, de Sevilha ou de Córdoba (na Espanha) deram um papel secundário
a estes critérios (visível na atribuição de “pesos” menores sobre o conjunto da decisão), deixando bem claro que o centro da decisão ficava nos resultados das votações das
quais os cidadãos eram e são os únicos protagonistas.
Parece, portanto, natural que quaisquer que sejam os critérios explicitados para justificar uma selecção de prioridades feita por alguém que não são os próprios participantes, eles sejam percebidos como “arbitrários” e “contestáveis” na forma em que
foram definidos e/ou utilizados. De facto, esta é uma fraqueza estrutural dos modelos
consultivos de participação, que são por si só incapazes de afastar a “desconfiança”
que o uso de altos níveis de “discricionariedade” na decisão final sobre a afectação
de recursos para investimentos provoca naturalmente em quem tem oferecido o seu
tempo livre, a sua competência e a sua paixão para contribuir na tomada de decisões
melhores e mais perto das necessidades dos habitantes. O cidadão que tem investido
num processo participativo, frente à escolha final, irá sempre perguntar-se: “Quais
os ‘critérios escondidos’ que levaram àquela escolha?” “Quanto pesaram as relações
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clientelares na decisão final?” Portanto, não precisa que uma escolha seja feita com intenções malvadas. Qualquer que seja a escolha
final proposta pelos actores políticos, ela terá muitas possibilidades de ser percebida como injusta pelos cidadãos.

Obviamente, também num modelo co-decisório de OP podem
existir momentos delicados que podem contribuir para determinar
a imagem de um menor ou maior empenho da administração em

Neste sentido, se ninguém obriga (como acontece no Peru ou Repu-

mudar a cultura política, oferecendo um papel realmente central

blica Dominicana) uma autoridade local a empenhar-se num per-

aos cidadãos. Entre eles, merece ser sublinhada sobretudo uma

curso participativo-voluntário que pode esconder tantas armadi-

fase do percurso decisório, que diz respeito à filtragem e ao afu-

lhas e produzir percepções negativas no público do qual ela queria

nilamento das propostas apresentadas pelos cidadãos, com vista a

conquistar a confiança, porque arriscar de lançar-se nesta aventu-

garantir a qualidade e a redução do número daquelas que vão che-

ra sem abrir realmente um espaço de autonomia decisória para com

gar até o momento da votação das prioridades finais sobre as quais

os habitantes? No final, parece-nos poder dizer que - para obter um

investir os recursos previstos pelo OP. Esta operação de afunila-

mesmo grau de confiança (e legitimidade) por parte dos cidadãos -

mento torna-se sempre necessária, pela razão que muitos mode-

um processo de OP apenas consultivo implica muito mais trabalho

los de orçamento participativo tendem a gerar uma ampla panóplia

para as instituições do que um OP co-decisório, na medida em que

de demandas cidadãs e, portanto, uma “redundância” que é feita

as obriga a justificar detalhadamente cada proposta excluída, com

de duplicações e repetições de propostas, mas também riscos que

o risco que cada explicação possa ser lida negativamente (como in-

o público se perca no excesso de projectos e acabe por não lê-las

completa, peregrina, mal justificada ou até de má-fé…) por parte

todas antes da fase de votação das prioridades. Um caso clássico

dos cidadãos. Nos últimos anos, especialmente em muitos países

é o de Lisboa, onde o facto do orçamento participativo permitir a

da Europa (onde, desde a metade da passada década, têm tido o há-

apresentação de propostas através da Internet gerou, desde 2008,

bito de implementar várias experiências de OP consultivo), tal ra-

um número muito elevado de pedidos que têm (a cada ano) de ser

ciocínio começa a fazer efeito, assim que o número de experiências

necessariamente filtrados e reduzidos para permitir uma votação

de cunho deliberativo vai crescendo. Um caso muito visível é o de

consciente e racional por parte dos participantes. Por esta razão,

Portugal, onde até 2008 a maioria dos OP tinha carácter consulti-

desde 2009, o grande volume de “propostas” vem sendo analisado

vo, na linha experimentada pelo município de Palmela, o primei-

por uma equipa de técnicos da autarquia lisboeta, que as funde e

ro orçamento participativo do país. Em 2012, das 23 experiências

reelabora em “projectos” articulados: o número dos quais é cerca

existentes, apenas 5 ficaram consultivas. Conforme mostrado no

de ¼ ou 1/5 do número inicial.

estudo de Alves e Allegretti (2012), a maior parte dos OP consultivos foi interrompida repentinamente, especialmente devido ao
aprofundar da crise económico-financeira que gerou uma vaga de
cortes às finanças municipais, os quais determinaram o bloqueio
da implementação de algumas obras previstas no orçamento participativo dos anos anteriores e muita frustração entre os cidadãos.
Casos como o do município de Sesimbra (onde, em 2010, ao seu 5º
ano de vida, o OP passou de deliberativo a consultivo, para depois
parar definitivamente em 2011) evidenciam como o desempoderamento do OP e uma mudança de modelo que pode ser considerada
como um “enfraquecimento” da experimentação anterior actuaram como uma “antecâmara da morte” para o OP.
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tade de alterar o modelo dominante de governação até aí escolhido.

Em muitas cidades, este processo de “filtragem” tem criado frequentemente descontentamento, sendo muitos os proponentes que
afirmam não reconhecer a própria proposta originária, embora as
fusões e agregações levem escritos os códigos identificativos de todas as ideias originárias que as conformam. Em Lisboa, sinal desta
insatisfação foi, em 2009, uma revolta que explodiu no início das
votações dos projectos vencedores, obrigando a Câmara a bloquear
a conta dos votos e reabrir as votações, não sem ter antes pedido
aos técnicos para recolher todas as queixas e reavaliar as propostas
iniciais e a sua junção.10 Até que, a partir do ano seguinte, este procedimento foi tornado regular, introduzindo no regulamento do OP
da capital portuguesa (e de muitas outras cidades a imitação dela)

De alguma forma, o modelo do OP consultivo tem-se demonstrado

um período dedicado à apresentação de queixas, seguido pela reava-

pouco “resiliente”
, ou seja incapaz de enfrentar os câmbios trazi-

liação dos projectos objecto de críticas. Não deve portanto estranhar

dos pela mudança das condições de quadro nas quais o processo se

que outras cidades portuguesas – que quiseram emular o exemplo

colocava. É, portanto, compreensível porque processos como os do

de Lisboa – tenham apostado posteriormente em soluções diferen-

município português da Amadora, num momento de crise, optaram

tes para reduzir as propostas, como numa votação intermédia nas

para reforçar a sua intensidade e tornar-se co-decisórios, na expec-

próprias assembleias de proposta (Cascais) ou em contactos pro-

tativa de reforçar os laços de confiança entre a população e as insti-

longados das equipas técnicas camarárias com os proponentes para

tuições que propõem o OP por meio de uma clara declaração da von-

favorecer correcções e fusões dos projectos (Guimarães e Condeixa).
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Como já no caso da adopção de um modelo consultivo de OP, também relativamente
a este problema seria possível perguntar: “Por que razão gastar tantas forças para

10

prejudicar a confiança no processo através de um modelo de afunilamento das pro-

de tempo e de pessoal) e dos riscos que provoca

postas que pode oferecer a percepção que seja uma vez mais a “burocracia” a direc-

em termos de insatisfação dos habitantes, tal

cionar as decisões finais?” O mesmo uso “extensivo” das tecnologias informáticas

procedimento de afunilamento não parece chegar

(que facilita a redundância e parcialmente obriga a fase de afunilamento) poderia

a ter grande eficácia. Conforme evidente nos

neste sentido ser questionado como um instrumento gerador de suspeitas. Porque de

resultados do Projeto OPtar, que hoje monitoriza

facto, se ele por um lado pode garantir a inclusão de novos actores no OP, por outro

uma dezena de orçamentos participativos em

tende a reduzir a negociação entre actores a uma somatória de preferência indivi-

Portugal, parece que a maioria das pessoas nem lê

duais e também não permite um verdadeiro controlo desta agregação por parte dos

todas as propostas (que são mais de 200) e só vota

cidadãos, porque acontece em back office, ou seja, atrás dos bastidores, num espaço

naquelas que já conhece ou que alguém lhe tiver

escuro que só fornece resultados sem permitir uma real monitorização das contas e

indicado.

Apesar das energias que requer (em termos

das preferências expressas pelos participantes11.
Uma reflexão especial merecem também aquelas cidades (muito poucas na Europa

11

Este tipo de crítica tem sido muito forte

mas numerosas em outros continentes) que devolvem o poder não apenas de afu-

em Itália entre 2012 e 2013, nas votações do

nilamento, mas também de decisão, para “delegados” ou “conselheiros populares”
,

neonascido Movimento 5 Estrelas para a escolha

sem passar pelo voto potencial de todos os habitantes em espaços plenários (vir-

dos candidatos para o papel de parlamentar e na

tuais ou presenciais). De facto, numa época em que muitas pessoas desconfiam de

votação do candidato unitário do movimento para

todos os que se apresentam como “representantes” de outros, isto pode contribuir

Presidente da República.

para uma imagem errada do orçamento participativo. De facto, a escolha de confiar
em grupos reduzidos de pessoas (embora eleitas abertamente em fase anteriores do
processo) para escolhas importantes não apenas pode gerar desconfiança em muitos
cidadãos, mas também pode “desresponsabilizar” a maioria dos e das participantes face ao processo, na medida em que – uma vez eleitos os delegados dos vários
bairros ou assembleias temáticas – o papel dos cidadãos torna-se muito reduzido.
Em tais percursos, existe o risco que se criem novos “espaços representativos” que
não estimulam nem o crescimento directo da população (em termos político-pedagógicos) nem um maior dinamismo social feito de novas relações horizontais entre
indivíduos e grupos no espaço de “aprender fazendo” constituído pelo orçamento
participativo. Por estas razões, muitas cidades preferem que sejam os mesmos cidadãos, em espaços sucessivos presenciais, a afunilar as propostas de investimentos
por meio de debates que levem a números reduzidos e “realistas” de propostas sobre
as quais pedir que toda a população de um território se pronuncie por meio de métodos de priorização e votação alargadas, ou até referendum locais.
O caso de Cascais, em Portugal, é muito claro em mostrar que, onde a redução das
redundâncias das propostas seja responsabilidade dos próprios cidadãos, a legitimidade reconhecida ao processo em função dos métodos usados chegue perto dos
100%, até por parte de quem não teve nenhuma proposta aprovada (OPtar Cascais
2012). Este dado nos permite uma reflexão geral sobre a importância que a arquitectura de um processo – e a sua capacidade de relacionar as suas transformações e os
seus instrumentos às percepções dos participantes – tem em determinar o êxito e a
própria legitimação de um percurso participativo.
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5. Olhando para o futuro: algumas reflexões conclusivas
Hoje, no mundo, existem apenas três lugares (dois países, Peru e
República Dominicana, e uma província, a do South Kivu no Congo)
onde os orçamentos participativos se tornaram obrigatórios por lei.
Os estudos existentes sobre estas áreas (Mbera, 2012; Allegretti et

exemplos de cidades dotadas de OP que já se equiparam com a construção de estruturas permanentes (geralmente chamadas de Observatórios) que se dedicam a monitorizar o desempenho e os impactos
dos orçamentos participativos, às vezes no meio de outras tarefas.

al., 2012; Mc Naulty, 2012; Banco Mundial, 2010) trazem conclusões

Dentro do panorama acima referido, parece existir um número li-

ambíguas e diferenciadas. De facto, esta obrigação resulta percebida

mitado de exemplos de orçamentos participativos concebidos como

como uma violência por muitos administradores locais e regionais,

verdadeiras “experiências”
, seriamente fundamentadas não apenas

mas como uma garantia pelas populações locais, que frequente-

em termos de vontade política, mas também cientificamente con-

mente pedem para introduzir melhorias em leis já velhas e muito rí-

cebidos para analisar seus resultados e modificar coerentemente as

gidas. Ao mesmo tempo, parece que a obrigação tenha gerado alguns

suas formas e a maneira de estabelecer relações pró-ativas entre

efeitos positivos em termos de construção de “pré-condições” para

os actores. Os outros OP são apenas “experiências” que acontecem,

a realização de bons orçamentos participativos (especialmente em

mas raramente dedicam o necessário espaço para uma reflexão au-

termos de transparência, eficácia, accountability e construção de cri-

to-crítica que sustente transformações capazes de aumentar tanto

térios redistributivos para os recursos no território), mas não tenha

a coerência entre objectivos declarados e meios postos em trabalho

tido capacidade de “induzir” novas boas práticas – as quais aconte-

para alcançá-los, quanto a sua própria sustentabilidade no tem-

cem apenas nos lugares marcados por uma forte vontade política.

po. Particularmente reduzido, aparece o número dos exemplos de

Outros métodos mais centrados na “promoção” dos OP a partir de

OP que a cada etapa – e especialmente nos intervalos entre ciclos

instituições de nível supramunicipal - como acontece na Polónia e na

anuais, quando têm espaço e tempo para introduzir as necessárias

Região Toscana, ou já aconteceu na Região Lazio ou na Província de

modificações no funcionamento do processo – cuidam de analisar

Málaga (Allegretti, Paño e Garcia, 2011; Allegretti, 2011) mostram-se

as percepções que os processos levantam nos actores do território.

mais eficazes, embora a possibilidade de criação de processos pouco

A ambição deste capítulo foi de oferecer uma reflexão precisamente

comprometidos e de fraca intensidade democrática represente, nestes casos, também uma possibilidade não secundária.

sobre esta última questão, interrogando-se sobre a relação que se
perfila entre a desatenção que rodeia em muitos lugares os aspec-

De todas as formas, as situações acima representadas constituem

tos “perceptivos” relativos aos processos participativos e o sucesso

uma percentagem reduzida dos OP que existem actualmente no

dos OP. Poderíamos concluir que relevamos assim algumas áreas de

planeta. A maioria dos outros é representada por processos volun-

“fragilidade” em que a percepção dos actores poderia determinar

tários, que nascem a partir do encontro entre vontades políticas di-

uma deslegitimação dos próprios processos. Se não se puser aten-

ferentes de representantes de instituições, de movimentos sociais,

ção a estes riscos, é fácil imaginar que os OP possam representar – a

e, mais raramente, de funcionários públicos que trabalham nas ad-

uma determinada altura da sua vida – até um “boomerang político”

ministrações locais. A maioria destas experiências põe em prática

para os seus promotores. Este resultado, obviamente, não seria um

processos participativos dotados de alguma capacidade evolutiva

facto mecânico, mas a consequência de uma incapacidade dos pro-

no tempo, que muitas vezes nascem fracos – ou seja, com reduzidos

motores em garantir a sustentabilidade dos orçamentos participa-

volumes de recursos, em territórios limitados, com papel marginal

tivos no tempo por via de uma postura crítica reflexiva, capaz de

no conjunto das políticas públicas – e avançam gradualmente por

escutar e valorizar as hiper-sensibilidades que rodeiam os proces-

programas-pilotos e expansões incrementais. Em muitos casos,

sos participativos. Estes últimos, de facto, são espaços políticos e

eles têm energias reduzidas para ir à frente, assim privilegiam a ac-

de disputa de poder muito delicados, especialmente na medida em

ção sobre a auto-reflexão; ou seja, avançam de forma intuitiva, sem

que apostam na possibilidade de valorizar a inteligência colectiva,

monitorar os seus achados, e limitando-se a usar as “intuições” dos

o amadurecimento do capital social e a reconstrução da confiança

administradores eleitos e dos funcionários envolvidos no OP como

mútua entre actores políticos e cidadãos.

guia para as transformações progressivas. Um número menor de

Neste artigo, identificamos inicialmente alguns factores de sucesso

casos, nos últimos anos, tem se comprometido em parcerias com
universidades ou organizações não governamentais para garantir
uma fiscalização mais científica dos processos participativos, e a
possibilidade de estudar os feedbacks que procedem da escuta cuidadosa dos participantes e da interrogação das razões da sua ausência
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oferecida por cidadãos que não participam. Poucos são hoje os

que a literatura tem realçado como “determinantes” na construção
de experiências bem-sucedidas de OP até hoje. Depois, tentamos
analisar algumas “macro áreas críticas” (como os espaços de construção das regras ou de filtragem das propostas etc.) que fazem parte
da arquitectura organizacional dos orçamentos participativos, para
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entender uma série de riscos frequentes que podem ameaçar o bom êxito dos OP
(quando a transformação do processo acontece sem atenção) e para entender como
as mesmas mudanças poderiam ser encaradas e compreendidas pelos diferentes
actores territoriais.
As indicações que temos tentado oferecer para lidar com alguns destes riscos passaram por exemplos concretos, mas também pela identificação de três princípios gerais
que poderiam nortear as transformações evolutivas de um OP, afectando positivamente a sua sustentabilidade: (1) a necessidade de manter constante o carácter incrementalmente evolutivo de cada processo participativo; (2) o empenho a fazer com que
cada transformação permita aos cidadãos continuar a perceber-se como o “centro”
do processo participativo; (3) a atenção necessária para cuidar das percepções dos
actores políticos dos quais depende a continuação do processo, que não necessitam
apenas ser mimados e respeitados pelo esforço que cumprem em manter vivo e rico
o OP (muitas vezes acabando isolados dos partidos ou dos outros administradores),
mas também necessitam de um apoio crítico e construtivo para evitar que o orçamento
participativo se configure como uma repetição cíclica de rituais democráticos já esvaziados
da sua “alma” originária.
O que mais nos interessa aqui realçar, para concluir, é que – também quando não for
possível ter instrumentos detalhados para testar e estudar as reacções dos cidadãos
para com as transformações progressivas da arquitectura dos orçamentos participativos e das suas relações com as instituições representativas, o território e a sua
população – é necessário ter muita atenção em tentar imaginar o que cada elemento
que compõe um processo participativo pode determinar no público ao qual está ser
dirigido. Porque, para que se active um “círculo virtuoso” entre o comportamento das
instituições e os benefícios trazidos pelas inovações participativas, não é suficiente
que as primeiras actuem de forma honesta e com boas intenções, mas deverão cuidar
– a cada passo – das impressões que os actos delas geram nos habitantes do território.

NOTA DO AUTOR
As reflexões expostas neste artigo muito devem ao projecto “O Orçamento Participativo como
Instrumento Inovador para Reinventar as Autarquias em Portugal e Cabo Verde: uma Análise Crítica
da Performance e dos Transfers”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CSSOC/099134/2008 - FCOMP-01-0124-FEDER-009255). Alguns dos resultados parciais desse estudo
são aqui expostos. Este trabalho beneficiou também dos intercâmbios desenvolvidos no âmbito do
projecto “Cidade e Alteridade: Convivência Multicultural e Justiça Urbana”, co-financiado por uma
parceria FCT/CNPQ (4.4.1.00). O autor agradece a Kátia Lima por ter permitido reelaborar e actualizar
algumas reflexões propostas no seu livro “Orçamento Participativo – Olhares e Perspectivas”, de 2013.
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A difusão do orçamento participativo pelo mundo levantou inúmeras questões relacionadas com
a participação, com as oportunidades e a qualidade da deliberação dos cidadãos, com a eficácia

1

dos processos participativos, com a sua dimensão normativa, bem assim como com a igualda-

na revista Journal of Public Deliberation 8,

de ou desigualdade no seio das experiências (Avrtizer, 2006; Goldfrank, 2007; Wampler, 2007;

issue 2, na qual se podem encontrar diferentes

Sintomer et al, 2008; Basolli, 2011; Talpin, 2011; Ganuza e Francés, 2012). Na sua globalização,

artigos sobre a globalização dos orçamentos

a partir de 2000, em África, na Europa, na Ásia ou na América do Norte, tem-se debatido am-

participativos.

Leia-se, a este respeito, a monografia publicada

plamente o nível do impacto que tiveram nas dinâmicas dos municípios em que foram implementados, sobressaindo a sua fraca repercussão (He, 2011; Allegretti, 2011; Sintomer et al, 2008;
Novy e Leuboldt, 2005), por mais que a própria experiência se tenha posicionado – sobretudo,
graças às conquistas de Porto Alegre – com base num discurso emancipador. Na maioria dos
casos, sugere-se que o orçamento participativo tem uma posição periférica nas administrações,
que existem excessivos requisitos técnicos nos procedimentos participativos e que a margem de
manobra dos participantes está longe das estruturas locais do poder (Ganuza e Baiocchi, 2012).
A difusão planetária dos orçamentos participativos1 levantou as mesmas questões provocadas
pela expansão das práticas participativas nos projectos de desenvolvimento na década de 90
do século passado, que já questionavam o sentido transformador habitualmente associado à
participação (Cooke e Kothari, 2001). Estas enfatizavam principalmente três problemas:
1) o fraco impacto das práticas participativas nas estruturas mais influentes da regulação da
vida das comunidades;
2) a relativização dos espaços de actuação do poder e, portanto, a redução das possibilidades de
emancipação das comunidades;
3) a utilização da participação como uma técnica de trabalho, mais do que como um método político de emancipação. Para além das semelhanças com os processos de participação no campo do
desenvolvimento, desejamos, neste capítulo, retirar a discussão da questão dos impactos que os
orçamentos participativos têm nos diferentes contextos, focando-nos num elemento que consideramos mais central, quer no seu percurso global, quer na sua capacidade transformadora: de
que forma é que o orçamento participativo se tem articulado com a administração. Ocorre-nos
que uma das chaves para entender o orçamento participativo e a sua difusão pelos municípios
dos cinco continentes se encontra precisamente na administração (Ganuza e Baiocchi, 2012), um
elemento que não tem sido directamente analisado na literatura sobre o assunto.
O orçamento participativo tem como objectivo implicar os cidadãos num debate regulamentado sobre o orçamento público; isso significa que, independentemente dos limites desse debate,
se trata de discutir a distribuição da despesa pública.
Por isso, pensamos que o encaixe do orçamento participativo no seio da administração se
transforma num elemento transversal para entender as experiências. Da sua articulação com a
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administração podemos esperar limitações e acções concretas, que
assinalarão os limites e a natureza do orçamento participativo. Isto
obriga a entender a experiência como uma prática de poder – tanto
quanto ela tem a ver com a despesa pública (Goldfrank, 2007; Bassolli, 2011), o que determina sempre uma relação particular entre
os governantes e os governados (Ganuza et al, 2013).
É sobre isto que nos propomos reflectir neste capítulo. Esta visão
complementa o trabalho de investigação feito sobre os orçamentos participativos no mundo, contribuindo com um olhar a partir
do seu interior, isto é, a partir da forma como as administrações
encaixaram as experiências nas suas rotinas e mecanismos de gestão. Isto abre perspectivas de reflexão a partir das quais é possível
avaliar novamente os limites das experiências, assim como reinterpretar as suas contradições e as suas conquistas. Num trabalho semelhante, Goldfrank (2012), fez uma investigação no Banco
Mundial para tentar mostrar como esta instituição trabalha com o
orçamento participativo. Para além das críticas ou elogios recebidos por esta instituição financeira pela promoção dos orçamentos
participativos no mundo, o seu trabalho mostra-nos as contradições internas ou as alianças que se fazem no seu interior para defendê-los ou atacá-los. Deste ponto de vista, entendemos que o orçamento participativo – enquanto proposta da administração feita
aos cidadãos para debaterem e, em alguns casos, decidirem sobre
parte do seu orçamento – não está à margem da lógica de encaixe
da experiência nas rotinas e objectivos das administrações, assim
como não está à margem do sentido que os próprios detentores do
poder deram às experiências.
Iniciaremos o capítulo com uma reflexão sobre a natureza do orçamento participativo do ponto de vista das administrações, no qual
permanece a imagem da experiência como instrumento. Se isto é
assim, podemos perguntar-nos, acompanhando os estudos entretanto realizados, para que serve esse instrumento e de que forma
ele influi nas relações entre a sociedade e a política – do ponto de
vista da administração. Veremos em seguida o seu percurso global,
enquanto instrumento com essas características, e o seu posterior
enquadramento nas administrações. O trabalho parte da investigação etnográfica feita pelos autores quando trabalhavam como
assessores externos das experiências levadas a cabo nos municípios de Chicago (EUA) e Córdoba (Espanha). Além disso, ambos
os autores investigaram e publicaram obras sobre as experiências
europeias e americanas, tendo assistido a inúmeras conferências e
congressos sobre o assunto.
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1. Um instrumento como o orçamento participativo
São 9 horas da manhã. O Director-Geral da Presidência da Câmara Municipal de Córdoba 2 convocou uma reunião para definir a estratégia da administração quanto à
gestão do orçamento participativo. Após um ano, a experiência começa a dar muito
trabalho à administração e, por parte dos cidadãos, começam a ser pedidas contas das
decisões tomadas, de forma participativa, no ano anterior. No seio da administração
começam a multiplicar-se as vozes críticas à medida que se desenrolam as tarefas
pelas quais ela própria é responsável para que o projecto participativo prossiga, e
que implicam um número crescente de funcionários municipais das diferentes áreas
de gestão. Para os cidadãos põe-se já a necessidade de obter resultados e, sobretudo, explicações concretas dos representantes políticos, que não estiveram presentes

2

Espécie de secretário-geral da câmara municipal,

com responsabilidades na organização e
funcionamento de todo o aparelho municipal. NT

3

Esta foi a impressão com que ficou a Presidente

da Câmara face ao relatório do primeiro ano de
funcionamento dos orçamentos participativos
na cidade de Córdoba, como nos comunicou o
Director-Geral da Presidência, em privado e a
título pessoal.

em nenhum acto associado aos orçamentos participativos durante o primeiro ano
da experiência. Para além do já citado Director-Geral, na reunião estão presentes a
coordenadora técnica do orçamento participativo, o representante político responsável e o assessor externo contratado. O ambiente é descontraído e a experiência foi
politicamente avaliada como bem sucedida no seu primeiro ano. Participaram 3.000
pessoas, muito mais gente, segundo a Presidente da Câmara, do que aquela que o
partido no poder teria sido capaz de reunir em “100 comícios políticos seguidos”.3
Não obstante, até esse momento o orçamento participativo tinha sido coordenado
por duas pessoas com perfil técnico, que trabalhavam com a equipa de funcionários
municipais do departamento de participação cidadã da Câmara (8 pessoas) que intervinha directamente nos bairros da cidade. Havia muitas questões que não estavam ainda claramente definidas e era esse o momento em que a administração se via
forçada a fazê-lo. Como são articuladas as tarefas habituais da administração com o
orçamento participativo? O que devem fazer os restantes funcionários públicos? Que
papel terão os políticos no processo participativo?
No dia da reunião, 19 de Fevereiro de 2002, no primeiro andar da Câmara Municipal,
junto ao gabinete da Presidente, foi o Director-Geral da Presidência, e não a responsável política pelos orçamentos participativos, quem definiu o papel da Câmara
nesse processo; e fê-lo através de uma declaração clara:

O OBJECTIVO DOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS É ALIMENTAR COM SOLICITAÇÕES O ORÇAMENTO; A PARTICIPAÇÃO É SECUNDÁRIA, ASSIM COMO
ALGO DELA DECORRENTE. NESSE SENTIDO, HÁ QUE ATINGIR SEMPRE O
OBJECTIVO FINAL, QUE É O DE OS PARTICIPANTES ENTREGAREM AS SUAS
PROPOSTAS. DESDE QUE OS POLÍTICOS FAÇAM O QUE QUISEREM. OS POLÍTICOS NÃO SABEM FAZER UM ORÇAMENTO. ATÉ AGORA TÊM UTILIZADO
UMA TÉCNICA, EMBORA SEM O SABER. ISTO, O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, É OUTRA TÉCNICA. O ORÇAMENTO É O FIM E A PARTICIPAÇÃO O MEIO,
O INSTRUMENTO, E NÃO O CONTRÁRIO.
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O que se retira das conversações é uma condensação de orienta-

A definição feita pelo representante máximo da administração da

ções que põe em jogo múltiplas esferas do poder: a Câmara, por um

cidade de Córdoba dá-nos uma pista sobre a forma como as admi-

lado, são os técnicos e os políticos, mas funcionam separados. Os

nistrações interpretaram o orçamento participativo, pelo menos

cidadãos, por outro lado, vivem noutra esfera que não tem nada a

aquelas que começaram a utilizá-lo, para além do Brasil e Porto

ver com as precedentes. Têm necessidades, e a acção dos políticos

Alegre:

guiar-se-ia por elas. Os técnicos seriam meros intermediários nes-

1) o orçamento participativo é uma experiência à margem da di-

se jogo político linear. O orçamento participativo é definido como
instrumento, mas, justamente face ao risco de todas estas esferas
se sobreporem, ou encobrirem, através deste novo instrumento,
o Director-Geral define as bases do processo, tentando clarificar
o ponto de vista da administração: “a participação é um facto secundário”
, não é mais do que um instrumento que, podemos imaginar, muda, molda-se e, inclusive, abandona-se; o que importa é

alimenta qualquer processo administrativo;
2) a experiência não é política ou não tem nada a ver com a política;
quando muito, é uma questão técnica, uma vez que disponibiliza
um novo material com que a administração opera entre o input e
o output5;

o mecanismo próprio da lógica política linear, na qual o orçamento

3) o discurso emancipador dos orçamentos participativos trans-

participativo pode contribuir para inventariar as necessidades dos

forma-se num discurso técnico, focado em operar com as necessi-

cidadãos de uma maneira diferente da que se vinha utilizando ha-

dades e interesses individuais dos cidadãos, que podem ser trata-

bitualmente. Entende-se que os políticos se sustentem com as ne-

dos como inputs num processo de organização racional.

cessidades dos cidadãos e que, se estes as manifestavam através das
associações ou do protesto, agora podem fazê-lo de outra maneira.
De qualquer forma, do ponto de vista administrativo, isso é marginal, trata-se de um problema externo, alheio à administração.
Internamente, os funcionários públicos propõem uma organização
orçamental que consiga vincular as necessidades dos cidadãos ao
orçamento gerido pelos políticos. Nas palavras do Director-Geral, a
nova experiência participativa parece que apenas alteraria a forma
como são consideradas as necessidades dos cidadãos e a maneira
como os funcionários públicos organizariam o orçamento antes de
este ser sancionado pelos representantes políticos, tratando-se de
uma questão meramente técnica. Depreende-se das suas palavras
que o facto de os políticos terem conhecimento do processo é marginal e que o bom desenvolvimento da experiência e a mudança de
gestão induzida pelo orçamento participativo seriam questões que
diriam respeito apenas aos técnicos municipais, o que quer dizer
que tudo é uma questão neutra.

A proposta da Câmara Municipal de Córdoba não é um caso único.
Em 23 de Setembro de 2003, no âmbito de uma comissão de trabalho entre este município e o de Getafe (Madrid), esta visão foi partilhada. Perante a postura do Director-Geral de Córdoba (“quanto
mais em segundo plano estiverem os políticos, melhor”), os representantes políticos e técnicos de Getafe, que se preparavam para
implementar a experiência a partir de 2004, confirmaram essa
mesma perspectiva. A Presidente da Câmara da cidade de Palmela, em Portugal, confirmá-la-ia também, respondendo a uma pergunta feita por um participante num encontro internacional sobre
orçamentos participativos, realizado em 2007. Em Chicago, o vereador responsável pelo processo era uma pessoa muito activa e
comprometida com a experiência, mas as suas palavras indiciavam
uma perspectiva semelhante, numa conferência na Universidade
de Brown (Providence, EUA), em Maio de 2011: “os orçamentos participativos são dos cidadãos, são eles que decidem como se gastam os seus impostos; nós, [os políticos] não temos nada a ver com

Para alguns académicos, influenciados pela ciência, os instrumen-

isso”. B. He (2011) descreve de forma detalhada o pendor técnico

tos constituem, apesar de tudo, uma forma condensada de conhe-

que têm os orçamentos participativos na China para as autorida-

cimento sobre o controlo social e a forma de exercê-lo. Longe de

des políticas, o que não se afasta muito daquelas apreciações. Esta

concebê-los como dispositivos neutros, são pensados através dos

dimensão técnica é também muito visível nos manuais de práticas

efeitos específicos que produzem, que, independentemente do

que se espalharam pelo mundo para promover os orçamentos par-

seu objectivo, estruturam a política pública de acordo com as suas

ticipativos, e que transformaram a experiência participativa num

próprias lógicas (Lascoumes e Le Gales, 2007: 3). Um instrumento

kit de técnicas e procedimentos acessível a qualquer um (Ganuza e

seria, assim, uma instituição particular que desenha uma relação

Baiocchi, 2012).

concreta entre política e sociedade, sustentada por um conceito
singular de regulação pública (ibid.: 4).
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nâmica da administração, é outra forma de entender o input4 que

O orçamento participativo conseguiu um feito extraordinário, pois
administrações tão diferentes como as chinesas, as suecas, as ale-

Qual é a relação que pressupõe o instrumento posto em marcha sob

mãs ou as moçambicanas, puseram em marcha uma experiência

o nome de orçamento participativo?

que permite aos cidadãos tomar parte directamente num debate
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que até esse momento era reservado. Para além das notórias diferenças entre as experiências que decorrem num ou noutro lugar do mundo, há dois elementos a ter em

4, 5, 6

Assim no original, NT

conta neste processo:
1) vivemos numa época em que a mobilidade e a transferência de modelos, ideias ou
instrumentos se acelerou de forma vertiginosa (Peck e Theodore, 2010), o que permitiu que em menos de 20 anos as experiências se multiplicassem pelo mundo. Isso
não explicaria o porquê de ser precisamente este instrumento e não outro a conseguir
a sua globalização, pelo que teríamos de ter em conta as mudanças sociais e políticas
provocadas pela própria globalização, uma vez que
2) nas sociedades em crescente mobilidade, impulsionadas por sectores e sub-sectores em busca de uma permanente autonomia normativa e marcadas pela heterogeneidade, só os instrumentos participativos parecem ser capazes de fornecer formas adequadas de regulação (Lacoumes e Le Gales, 2007:13). O facto de o orçamento
participativo ter sido embalado num kit de procedimentos e técnicas favoreceu a sua
implementação em contextos políticos muito diferentes, mas adivinhamos que isso
também foi motivado pelas administrações. Num contexto em que a regulação baseada na participação é amplamente aceite, o orçamento participativo disponibilizou uma marca e uma experiência que as administrações do resto do mundo adoptaram como um dispositivo neutro. Assim, as administrações podiam harmonizar
as solicitações participativas, nos quadros públicos de regulação, sem afectar significativamente a sua própria deriva. Como podemos imaginar, este acoplamento
das experiências à administração requer medidas, posicionamentos discursivos e a
adequação de procedimentos, que estabeleçam, como instrumentos, uma forma de
entender as relações entre a política e a sociedade.

2. A dupla viagem de um instrumento participativo
Apesar de as administrações interpretarem os orçamentos participativos mais como
um instrumento técnico do que político, seria difícil entender a expansão da experiência sem a sua marca política, aquela que remete sempre para um progressivo empowerment da sociedade civil. Isto configura uma oposição entre o ideal e a prática,
que tem tido consequências no desenvolvimento das experiências. Antes de olharmos mais detalhadamente para as administrações, de modo a analisar a maneira
como administram o orçamento participativo, mencionaremos brevemente esse
ideal, sem o qual seria impossível compreender a sua expansão global.
O sucesso dos orçamentos participativos pelo mundo tem muito a ver com o sucesso
alcançado pela experiência de Porto Alegre. Apesar de vivermos num momento em
que se aceleraram as transferências de modelos políticos, ou públicos, não é indiferente que esta [experiência] aconteça tendo por base uma experiência considerada
como “best practice”.6 A associação simbólica a um lugar específico dá um sentido de
autenticidade que, por sua vez, permite ao modelo político viajar sob uma licença
de credibilidade pragmática (Peck e Theodore, 2010: 171). A experiência brasileira
conseguiu, além disso, ser sancionada ideologicamente como prática participativa
no mundo das ideias, o que a posicionou com prática de sucesso associada a um novo
tipo de regulação baseada na participação. Está, contudo, por escrever a história da
difusão dos orçamentos participativos, mas não se pode menosprezar a energia e
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7

os esforços que as sucessivas administrações da cidade de Porto Alegre fizeram, a
Esta é uma ideia repetida nos manuais

partir da segunda metade dos anos noventa, para internacionalizar a sua experiên-

internacionais dos orçamentos participativos,

cia. Criaram um gabinete de relações internacionais, dotado com muitos recursos

que se apresentam como guias práticos para a sua

humanos e económicos, e puseram em marcha uma acção de propaganda que levou

implementação (Ganuza e Baiocchi, 2012).

os responsáveis pelo orçamento participativo da cidade gaúcha a todo o mundo, até

8

que, em 2001, Porto Alegre se converteu na sede internacional do Fórum Social Mun“…a nossa experiência despertou a atenção de

dial. Nessa altura, o logotipo do FSM (“Outro mundo é possível”) começou a ser sim-

sociólogos, parlamentares, governos, movimentos

bolicamente associado também aos orçamentos participativos (Ganuza e Baiocchi,

sociais e publicações de outros estados e,

2012; Allegretti, 2011; Sintomer et al, 2010).

principalmente, de países do resto da América
e da Europa, porque compreendem que esta
prática retoma uma das questões mais prementes
da democracia representativa dos últimos 150
anos: como dar substância, legitimidade e vida
ao princípio da soberania popular sem o risco de
transformar a delegação de poder – como vem
acontecendo neste século na maioria dos casos
- num simulacro da representação, fraude da
cidadania plena ou burocratização dos processos
de tomada de decisões”. Raul Pont (2003: 30).

O périplo dos modelos políticos enfrenta inumeráveis resistências, de forma que o
modelo que viaja frequentemente não deixa de ser uma abstracção, afastada inclusive da prática de origem; alguns investigadores pensam que, com o passar do tempo,
isto também poderá ter acontecido à própria experiência de Porto Alegre (Leuboldt
et al, 2008). Em princípio as transferências políticas não costumam dar-se em bloco,
mas às peças e em bytes, o que faz com que o modelo que chega não seja uma réplica,
mas antes uma política em vias de transformação (Peck e Theodore, 2010: 170). São
incomensuráveis os contextos de aplicação, o que favorece a singularidade das réplicas. Se considerarmos os orçamentos participativos, há um elemento que se repete
uma e outra vez em todas e cada uma das cidades e países aonde chegam. Os representantes políticos e a sociedade civil costumam dizer sempre que é preciso ter em
conta o contexto e que, portanto, o orçamento participativo não pode ser uma transferência ideal do modelo original, mas sim uma adaptação dele ao contexto social e
político do município.7 Isto tem permitido que o modelo se desloque para contextos
com democracias consolidadas, ricas ou menos ricas, com democracias disfarçadas,
sem democracia ou até para zonas de grande instabilidade política. Este percurso
tem permitido ao orçamento participativo identificar-se, em primeiro lugar, com
a ideia bem sucedida da participação, independentemente do contexto e, inclusive,
das políticas ao abrigo das quais podia ser implementado. Perante o discurso emancipador da versão original, bem acolhido por alguns representantes políticos identificados com as políticas participativas, passar-se-á a um discurso técnico, sem
política, bem recebido por muitas administrações, que virá favorecer o encaixe do
orçamento participativo em qualquer tipo de administração.
O que significou o orçamento participativo, como instrumento, nas diferentes administrações que o implementaram? Se não podemos considerar a prática original
como um modelo replicável, mas sim ter em conta a sua transformação durante o
percurso, o facto de olharmos para o interior das administrações tenta esboçar o
relato da sua “aterragem” num território concreto. Como instrumento, o orçamento
participativo estabelece uma relação entre política e sociedade, através de um conceito de regulação que tem como objectivo distribuir as funções dos diferentes actores nos municípios, assim como estabelecer uma nova relação administrativa. De
momento, o que sabemos é que o orçamento participativo ganha adeptos enquanto
se imagina a sua missão, à margem da administração e como instrumento técnico
afastado da política. No entanto, a tensão existente entre o ideal e a prática será um
elemento fundamental no desenvolvimento de cada experiência.
O discurso emancipador dos orçamentos participativos foi construído pelo PT (Par-

68

tido dos Trabalhadores) brasileiro durante os anos noventa. Raul Pont (2003), Pre-
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sidente da Câmara de Porto Alegre entre 1996 e 2000, dizia que o

riência de Porto Alegre se tivesse tornado universal. Por isso é tão

orçamento participativo tinha conseguido dar cobertura às pro-

relevante analisar os efeitos políticos e as relações de poder que

messas não cumpridas das democracias modernas.8 Poderíamos

emanam do novo instrumento, agora nas mãos das administrações

dizer que é este o modelo original, aquele que conseguiu estabele-

(Lacoumes e de Gales, 2007: 7).

cer uma marca internacional associada a outra forma de governar.
Muitos dos responsáveis políticos, nas cidades europeias, africanas
ou norte-americanas, partilharam este discurso. O responsável pe-

3. O encaixe dos discursos

los orçamentos participativos de Chicago implementou a experiên-

Os orçamentos participativos começaram, em Chicago, através de

cia após ter estado presente no Fórum Social Americano de 2007 e

um orçamento de que todos os distritos nesse momento dispunham

ter partilhado com académicos e comentadores essa ideia sobre os

para investir em pequenas infra-estruturas. Não era necessário

orçamentos participativos. Aconteceu o mesmo na cidade de Cór-

justificar essas despesas, o que dava ao governante do distrito uma

doba. A responsável política pela experiência iria ao Fórum Social

grande liberdade de manobra face aos seus superiores, incluindo

Mundial de Porto Alegre, de 2001, mas anteriormente, em 1999, ti-

o próprio Presidente da Câmara. Em Córdoba, a situação era mais

nha convidado os responsáveis dessa cidade para partilharem a sua

complicada. O representante político que pôs em marcha o proces-

experiência com os diferentes actores da sociedade civil cordovesa.

so não tinha à sua disposição nenhum orçamento para debater com

Ora bem, como sugeria o Director-Geral da Presidência [de Córdo-

os cidadãos. Isso implicava procurar alianças, o que se conseguiu,

ba], pessoa que podemos qualificar como representante da admi-

tal como fizeram centenas de municípios europeus, para ser deba-

nistração técnica, é lícito pensar que uma coisa é a administração,

tido um pequeno orçamento destinado também a investimentos em

e outra muito diferente é um responsável político em particular. Na

pequenas infra-estruturas. O arranque da iniciativa em ambos os

administração as coisas não funcionam de maneira tão simples:

municípios espelha muito bem o contexto geral em que muitas ex-

existe a tensão constante entre o instrumento político, que pretende

periências o fizeram (Sintomer et al, 2010). A maior parte das vezes,

mudar a vida do município, e o instrumento técnico, que apenas visa

os próprios manuais práticos sobre implementação do orçamento

reorganizar as tarefas habituais sem mudar a estrutura.

participativo aconselham a que se dê início ao processo com peque-

Para além do ambiente global favorável à circulação dos instrumentos participativos, a justificação desse movimento coloca um
enorme desafio. É muito difícil conceber que as motivações dos
representantes da administração de uma cidade chinesa sejam semelhantes às dos representantes da administração de uma cidade
sueca; as diferenças contextuais são imensas. No meio desta complexidade, Sintomer (et al, 2010) explicou reiteradamente a importância que teve, neste movimento, o desejo das administrações em

nos orçamentos, para que se adquira previamente a experiência e as
competências necessárias. Não estranha que a maioria dos estudos
internacionais sobre o orçamento participativo tenham posto em
destaque o seu fraco impacto nos municípios (Sintomer et al, 2008;
Talpin, 2011; Allegretti, 2011; Ganuza e Francés, 2012), uma vez que
aquilo que começa quase sempre como um projecto-piloto, um período de aprendizagem em que se utilizam pequenas verbas, converte-se, a médio prazo, no traço distintivo das experiências.

melhorar a gestão pública, algo de que se asseguraram vários in-

Isso não impediu que o discurso, quer de um responsável político de

vestigadores: no Brasil (Marquetti, 2003; Utzig, 1996), na Ásia (He,

um distrito de Chicago, quer da promotora política da experiência

2011; Songmin, 2009), em África (Allegretti, 2011) e na Europa (Sin-

de Córdoba, se centrasse no efeito transformador dos orçamentos

tomer et al, 2008). Mas é verdade que não é a mesma coisa melho-

participativos nas suas cidades, incluindo a própria administração.

rar a administração na Alemanha ou na Suécia, e em Moçambique

O entusiasmo dos políticos promotores de orçamentos participa-

ou na China. Os problemas são diferentes, os actores também, pelo

tivos joga com uma série de valores políticos que apontam para

que podemos imaginar igualmente que os objectivos sejam dife-

um perfil desafiante do instrumento. Em Chicago e em Córdoba

rentes, embora todos falem de orçamento participativo. Em todo o

fala-se numa forma diferente de fazer política, numa regenera-

caso, se partirmos desta referência, uma vez que até ao momento é

ção democrática, na política de verdade, isto é, o empowerment

uma das mais plausíveis para compreender a internacionalização

dos cidadãos face aos poderes fácticos e uma democratização da

da experiência, com as suas singularidades e diferenças, o modo

administração e da política em geral. Avança-se com um conceito

como as administrações interpretaram o orçamento participati-

de regulação pública transparente, no qual a relação entre política

vo adquire uma importância significativa. Em princípio, porque a

e sociedade seria marcada pela transparência, pela democracia e

tentativa de interpretar a experiência como um instrumento choca

por um processo colectivo de tomada de decisões. Nesta descrição

frontalmente com o discurso emancipador que fez com que a expe-

feita pelos promotores políticos há perdedores, dado que se tem em
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mente a perda de poder que isto causará aos actores tradicionais da

exemplo, perante a impossibilidade de transpor essa linha, alguns

participação nos municípios, aos grupos corporativos habituados a

cidadãos decidiram fazer “escrache”
, uma forma de protesto que

frequentar os gabinetes dos representantes políticos e, por último,

consiste em seguir uma autoridade para lhe manifestar, de forma

à ideia de uma forma tradicional de fazer política; por tudo isso,

cívica mas insistente, o seu incumprimento ou a sua recusa em dar

tanto os políticos como os funcionários técnicos terão de mudar de

ouvidos a uma questão pública. Em Córdoba, os participantes pe-

hábitos e de forma de trabalhar. Mas é justamente isso que alimen-

diram várias vezes informação e compromissos políticos, que os

ta o discurso emancipador. Estas observações são partilhadas por

políticos se encarregavam de relativizar. Para isso descreviam de

muitos dos promotores políticos dos orçamentos participativos em

forma hermética o difícil e complexo funcionamento da Adminis-

todo o mundo, estabelecendo-se o contraste entre uma política

tração. Esta é a resposta dada pelo Director Financeiro da Câmara

aberta, deliberativa, que devolve o protagonismo aos cidadãos e

Municipal de Córdoba a um conjunto de cidadãos, numa reunião

a imagem de uma política dominada pelos aparelhos partidários,

destinada a prestar contas sobre as decisões tomadas de forma

pelas organizações sociais e pela privacidade das reuniões (Ganuza

participativa no ano anterior, em 3 de Junho de 2002: “o orçamento

et al, 2013). Poderíamos pensar que o orçamento participativo, para

faz-se por tranches, não por projectos, e depois decide-se o que é

os seus promotores, encontra o seu perfil no discurso emancipador

contemplado. É possível que uma parte do orçamento para infra

que caracterizou, a partir de 2002, a experiência de Porto Alegre.

-estruturas não tenha projectos, mas que estejam noutro sector da

Pois bem, acompanhando as palavras do Director-Geral da Presidência da Câmara de Córdoba, os promotores políticos do orçamento participativo são apenas um aspecto da administração, seriam
inclusive marginais, do ponto de vista interno. A interpretação dos
orçamentos participativos, deste ponto de vista mais amplo, altera

não esteja no sector de infra-estruturas e, possivelmente, eles (os
responsáveis pelas infra-estruturas) não o saibam. Se conseguísseis imaginar o que é o funcionamento interno da Câmara, veríeis
que às vezes não é possível dar esse tipo de informação.”

os matizes desta descrição, como já vimos, deste relato emancipa-

A administração traça uma linha de separação entre ela e a ex-

dor. O Director-Geral da Presidência, na Câmara Municipal de Cór-

periência participativa. Umas vezes é a complexidade do labirinto

doba, no dia 30 de Junho de 2002, balizou novamente o terreno de

técnico, outras é a impossibilidade de discutir as solicitações, de-

jogo: “agora, devido ao contexto, pode manter-se perfeitamente a

vido a questões legais que nunca se explicitam, outras fazem-se

estrutura formal (partidos políticos) à margem da estrutura infor-

alusões a princípios normativos que hierarquizam as prioridades

mal (orçamentos participativos). No futuro, será inevitável articu-

e colocam as dos cidadãos num patamar secundário, outras ainda,

lá-lo, mas por agora não é necessário, funcionam como estruturas

recorda-se simplesmente que “os orçamentos participativos não

paralelas. Se falamos apenas dos orçamentos participativos, isso

têm um papel legislativo.” Do ponto de vista das administrações,

não contradiz a democracia representativa, porque eles são apenas

o dia-a-dia dos orçamentos participativos parece uma tentativa

um instrumento. Com os orçamentos participativos não falamos

contínua para manter um equilíbrio instável, que pretende, por um

em aprofundar a democracia, isso seria outra coisa.”

lado, resguardar os representantes políticos de mudar a sua forma

A democracia são os partidos, os orçamentos participativos são
outra coisa; poderão articular-se no futuro, embora seja improvável e, seguramente, desnecessário. Há uma vontade explícita de
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equipa governativa, por isso pode ser que o projecto que solicitais

de fazer política, e, por outro, apaziguar os cidadãos que acreditaram que o orçamento participativo significava fazer as coisas de
outra maneira.

mostrar que existe uma linha de demarcação entre o lado de fora e

Nesta complexa teia de intenções, os orçamentos participativos

o de dentro, entre a sociedade civil, esquematizada como estrutura

criaram um dispositivo disciplinar a partir das suas origens, mas

informal, e a administração, incluindo os partidos, como estrutura

que, fora de Porto Alegre, tem sido utilizado de forma despropor-

formal. Esta divisão implica um desgaste contínuo da administra-

cionada. Todas as propostas cidadãs, para poderem ser aprova-

ção, uma vez que não é fácil compaginar o discurso emancipador

das, têm de cumprir as normas legais em vigor, o que depende do

dos orçamentos participativos com o discurso técnico daquela. En-

consentimento prévio da Administração. Isto justifica-se porque

tretanto, há tensões, o que obriga ao controlo constante dessa linha

o orçamento participativo não pretende ultrapassar os limites da

de separação. Os participantes insistem repetidamente na dimen-

legalidade, e para os municípios representa uma garantia de que

são política da experiência, enquanto que as directivas dadas pela

receberão apenas propostas que estejam no âmbito das suas res-

Administração aos seus funcionários pretendem subverter essa

ponsabilidades. No modelo original, este processo passava por

dimensão. Isto provoca um desgaste real nos funcionários técnicos

uma comissão mista, na qual a voz dos cidadãos estava representa-

e é uma fonte de desconfiança para os cidadãos. Em Chicago, por

da. Com o desaparecimento desta comissão, o poder de selecção e
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de decisão passou para os municípios, que podem, assim, deixar de fora as propostas
que julguem incómodas. De uma forma ou de outra, é este o procedimento que vigora
na maior parte das cidades do mundo, e em quase nenhuma delas os cidadãos participam nele. Isto dá à administração um poder desigual, pois é ela que decide o que
passa e o que não passa. Além disso, as decisões tomadas assentam em justificações
pouco relevantes, o que origina algum mal-estar entre os cidadãos, isto é, outro elemento de tensão para o discurso emancipador. Numa reforma deste processo, feita
em Córdoba em 2004, chegou-se inclusivamente a consagrar o princípio segundo o
qual as propostas dos cidadãos não podiam ser contrárias ao que estabelecia o programa geral de governação do partido político no poder, o que reservava um papel
claramente secundário à experiência dos orçamentos participativos no que respeita
à articulação democrática no espaço municipal.
Se pensarmos nos recursos utilizados para o desenvolvimento do orçamento participativo, a sua situação periférica relativamente à administração é notável. Para
além dos números concretos, impossíveis de obter das administrações, podemos
pensar nas pessoas que trabalham na experiência, bem assim como nas orientações
de trabalho emanadas dos responsáveis técnicos. A coordenadora técnica da área de
participação cidadã da Câmara Municipal de Córdoba viu-se obrigada a definir o que
tinham de fazer funcionários municipais de outras áreas. Estes tinham de avaliar as
propostas dos cidadãos para confirmar, do ponto de vista formal, se eram viáveis ou
não. Os cidadãos, por sua vez, como forma de garantir uma informação de qualidade
e assessoria nos debates, reclamavam a presença dos técnicos de todas as áreas da
Câmara nas assembleias. Certamente que a estrutura dos orçamentos participativos,
no seio da administração, não possibilitava tal coisa. Duas pessoas do departamento
de participação cidadã eram as responsáveis pela coordenação de todo o processo
técnico e do que se relacionava com as assembleias. Oito trabalhadores colaboravam
pontualmente na dinamização dos bairros. Quando os técnicos da área de infra-estruturas ou de educação expuseram a impossibilidade de realizar as tarefas que se
lhes exigiam, a coordenadora técnica do orçamento participativo exclamou, no dia
12 de Março de 2002: “ é preciso dizer aos técnicos que isto não deve pressupor mais
trabalho. Trata-se de fazer um pequeno esforço (na avaliação das propostas), mas
depois o trabalho deve ser dirigido pelo departamento de participação cidadã. Dizem
os cidadãos que o orçamento participativo é um método, mas nada mais. Eles não são
o Plenário [a câmara legislativa]. Não se vos pede que estejais em todos os sítios, é o
departamento de participação cidadã que se encarrega disso.”
O orçamento participativo ganha significado para a administração enquanto instrumento, mas instrumento que se pretende esvaziado de qualquer dimensão política e
que não afecte a própria estrutura administrativa. O esforço feito pela Administração para manter a linha de separação entre o campo político e o técnico está cheio
de pequenas mensagens que impedem o aprofundamento da experiência internamente, barreiras simbólicas ao acesso à informação, estrutura premeditadamente
diminuta para responder a um processo que pretende chegar a todos os cidadãos e
absentismo deliberado das elites políticas. Enquanto instrumento técnico, os cidadãos são confrontados com um gigante complexo, difícil de compreender e acerca
do qual é fácil para os governantes escamotear a informação, arrastar as decisões e
evitar o contacto com os políticos.
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4. Para além da linha
interpretação técnica dos orçamentos participativos feita pelas
administrações colocou a experiência na periferia. No entanto, o
intenso esforço para manter a linha de separação entre a política
e a sociedade favorece as iniciativas que se orientam no sentido
de subverter essa separação. No momento em que se abre um debate, por pequeno que seja e por limitado ou controlado que seja o
seu impacto, ele desperta dinâmicas que podem ter repercussões
para além da linha de separação imposta. Face à divisão de tarefas
que faz a administração e à subordinação dos cidadãos a um plano
não-político, em Chicago, um representante dos movimentos sociais não renunciava à participação, por mais reduzido que fosse
o impacto previsto: “Não me importa o dinheiro. Um milhão de
dólares não é nada. Nem sequer podemos dizer que alguma vez nos
tenhamos preocupado com esse dinheiro, à inteira disposição do
responsável pelo distrito; mas vemos o orçamento participativo
como um instrumento de organização. Ele permite-nos perceber
o orçamento da cidade, o que nos ajudará a pressionar o responsável pelo distrito para obter montantes mais elevados; podemos
igualmente começar a gerir o orçamento global”. Na cidade de Córdoba criou-se uma plataforma cidadã em defesa dos orçamentos
participativos e que reivindicava mais transparência e ir mais para
além da linha (Ganuza et al, 2013). Apesar dos esforços das administrações para controlar o orçamento participativo, o seu carácter
deliberativo, o convite feito ao conjunto dos cidadãos para debater
o orçamento público, bem assim como a intensificação das relações
entre os cidadãos e os poderes públicos, fazem com que o discurso
emancipador sobreviva nos participantes, o que pode sempre dar
resultados inesperados.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
VISÃO GERAL, GANHOS E
DESAFIOS DE UM PROCESSO
DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
E CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA LOCAL EM ÁFRICA

Gráfico 1 Peso das autoridades locais nas despesas
públicas de alguns países africanos.
Fonte Yatta, 2011

1. O Orçamento Participativo (OP) no contexto africano marcado por uma crise multifacetada de desenvolvimento local
A reunião de recursos para a acção pública é mais fraca em África do que em qualquer outra parte do mundo. Taxas fiscais e parafiscais representam menos de 17%
do PIB. Para a maioria dos países africanos, estas taxas estagnam basicamente em
cerca de 10%, enquanto na América Latina vão dos 20 aos 25%, e dos 40 aos 50%
nos países da OCDE (pesquisa do MPD e do Sahel Club, Junho de 2001: Descentralização
Financeira em África). De acordo com um estudo mais recente (F.Yatta, 2011), o peso
das autoridades locais em matéria de despesas públicas variou entre 0,3% no Togo e
23% no Uganda. Isto reflecte uma descentralização financeira muito baixa.

Peso das autoridades locais nas despesas públicas de alguns países africanos
Em média, as despesas das autoridades governamentais locais não representam
mais do que 5% dos orçamentos públicos em África. Por outro lado, mais de dois
terços das despesas destas comunidades são consagradas a custos operacionais,
deixando apenas uma pequena parte para o investimento destinado a apoiar a procura de serviços sociais básicos.

Défice de participação de intervenientes locais na gestão de assuntos locais
Importa salientar que importantes camadas da população (mulheres, jovens, grupos vulneráveis, pessoas com deficiência, etc.) são marginalizadas no processo de
tomada de decisões relativo à gestão de assuntos públicos importantes, bem como
à definição da respectiva agenda para o desenvolvimento. Também a sociedade civil, o sector privado e a diáspora estão pouco envolvidos, o que resulta numa crise de confiança das pessoas relativamente às instituições locais, desconfiança ou
até insatisfação para com as autoridades locais. Isto também se reflecte no modo
como os funcionários eleitos são escolhidos ou nomeados. Existe uma crise de democracia representativa e uma vontade assertiva cada vez maior dos cidadãos por
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uma democracia participativa. Em diversos países africanos, e no Norte de África em
particular, esta procura da democracia foi expressada de forma violenta.
Tais factores explicam o desenvolvimento exponencial em África da abordagem de
uma governação participativa, com base nas iniciativas comummente conhecidas
como “Orçamento Participativo”.
Segundo Ubiratan de Souza, um dos principais líderes do Orçamento Participativo em Porto Alegre (Brasil) “orçamento participativo é um processo de democracia direta, voluntária e universal, onde a população pode discutir e decidir sobre o orçamento e
as políticas públicas. O cidadão não encerra sua participação no ato de votar na escolha do
executivo e do parlamento, mas também decide prioridades de gastos e controla a gestão
do governo. Ele deixa de ser um coadjuvante da política tradicional para ser protagonista
permanente da gestão pública. O OP combina a democracia direta com a democracia representativa, uma conquista a ser preservada e qualificada”. Desde a sua criação em Porto
Alegre, Brasil, em 1989, o Orçamento Participativo tem vindo a ser implementado
por um número crescente de municípios. São hoje conhecidas mais de 1.500 experiências em todo o mundo.

Mapa 1 Tipologia dos modelos de participação
no mundo. (Com exemplo de Orçamentos
Participativos) “Transnational Models of
Citizen Participation: The Case of Participatory
Budgeting”, Journal of Public Deliberation, vol.8,
2 article 9.
Fonte Sintomer et al., 2012

QUÉNI A

L E SOT HO

78

S WA ZIL Â NDI A

MAMADOU BACHIR KANOUTE

2. Visão geral1 de experiências de Orçamento Participativo em África
De entre uma dúzia de municípios em 2005, registámos 162 em Dezembro de 2012 (Relatório - Etude Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, Y. Cabannes, 2012). Entre os
países na vanguarda desta expansão temos o Senegal, onde, desde as eleições locais de
22 de Março de 2009, o grosso das autoridades locais, graças à defesa das populações

1

Edições Charles Léopold Mayer, Paris, 1998,

103 pág. e Genro, Tarso, De Souza, Ubiratan.
Presupuesto participativo : la experiencia de Porto
Alegre. CTA, EUDEBA, Buenos Aires, 1998, pág. 123

organizadas dentro da sociedade civil, votou a favor da gestão participativa.

Países que estão a implementar o OP
Em Madagáscar, o processo teve início em 2008 com 9 municípios, 6 de regiões mineiras. Relativamente à recepção, por estes municípios, de royalties pagos ao abrigo da
Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extractivas (EITI) em que Madagáscar é
signatário, o objectivo era que o maior número de pessoas beneficiasse dos recursos
mineiros do país. Na sequência dos resultados positivos registados em 9 municípios,
em 2011, o Governo Malgaxe alargou o exercício do Orçamento Participativo a 159
municípios (Revisão das Indústrias Extractivas encomendada pelo Banco Mundial,
Abril de 2010), através do Fundo de Desenvolvimento (FDL). Para o exercício de 2013
está em curso uma fase progressiva em 104 novas experiências.
Nos Camarões, após as primeiras experiências em 2005, cerca de 50 adoptaram a
abordagem. A experiência de introdução das TIC no processo de OP está a ser levada
a cabo com o apoio do Instituto do Banco Mundial. Na República Democrática do
Congo, onde as leis relativas à descentralização parecem estar a ficar atrás da prática
política de descentralização efectiva, através da acção de intervenientes não estatais
(organizações da sociedade civil) e autoridades locais, o Estado está-se constantemente a adaptar para estar em sintonia com as aspirações e mutações democráticas,
de outra forma impostas pela sociedade civil. Deste modo, seis autoridades locais,
incluindo burgomestres, apesar de nomeados pelo Governo Central, estão agora a
experimentar a abordagem de Orçamento Participativo na capital de Kinshasa e no
Sul do Kivu para estarem em sintonia com as aspirações democráticas.
A África anglófona, a África do Sul e o Quénia estão a liderar a implementação do
Orçamento Participativo. Em Moçambique, onde foi levada a cabo a primeira experiência africana, e em Cabo Verde estão em curso interessantes dinâmicas participativas, ainda que esteja a ser complicado arrancar com o projecto. No Norte de África, o progresso também permanece muito tímido, apesar da forte aspiração popular
expressa nos eventos da "Primavera Árabe". Durante uma recente Conferência Internacional, organizada em Setembro de 2012 em Tunes pela FUTURE FOUNDATION,
subordinada ao tema “governação local e sociedade civil na Tunísia: questões, interacções
e perspectivas”, organizações da sociedade civil e decisores políticos falaram em
massa a favor de um reforço da democracia local. No Egipto, tentativas para implementar o Orçamento Participativo não produziram o resultado desejado.
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3. Filosofia e princípios defendidos no Orçamento Participativo, modalidades de implementação em municípios africanos

Gráfico 1 Filosofia e princípios defendidos
no Orçamento Participativo
Fonte M. Bachir Kanoute, 2007

O exercício de Orçamento Participativo em África baseia-se em seis princípios que
correspondem às aspirações democráticas e cívicas, à luz dos progressos realizados
em processos de democratização em África. Estes princípios têm a ver com a Participação de todos os intervenientes, no sentido de fazer ouvir as vozes dos cidadãos dos
subúrbios, bairros e Fokontany (ruas malgaxes) nas instituições locais. Transparência
na informação fornecida sobre a gestão dos assuntos públicos e responsabilização dos
funcionários eleitos no que toca à gestão de orçamentos de instituições locais. Enquanto inclusão, igualdade e equidade entre cidadãos são necessárias na expressão
e no apoio de necessidades essenciais e interesses estratégicos, a abordagem também
apela à inversão da ordem de prioridades, dando mais atenção às necessidades mencionadas nos orçamentos de investimento com recursos locais atribuídos de forma
eficaz e eficiente para satisfazer as necessidades identificadas pelas comunidades.
Significa também assegurar uma melhor solidariedade na formulação de necessidades e interesses individuais, na identificação e negociação de prioridades comuns; e
mobilização das comunidades a favor destas prioridades para benefício do maior número de pessoas e especialmente dos mais necessitados. Por fim, a sobreposição de
necessidades é feita de forma transversal com uma clara compreensão da articulação
de diversos níveis territoriais e documentos de planeamento existentes ao nível das
aldeias e aos níveis municipal, distrital, regional e nacional.
Após dez anos de prática, a implementação do Orçamento Participativo em África
passou por sete fases que giram em torno das disposições regulamentares das leis
relativas à descentralização e é renovada todos os anos. Os marcos incluem a Preparação para permitir que as autoridades eleitas demonstrem a sua vontade política
por uma abordagem do OP (contrato social e político entre os representantes eleitos
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e os cidadãos). É também uma oportunidade para que o governo
local defina que parte do Orçamento será dedicada à abordagem
participativa. A segunda fase sobre o Fórum de bairros ou vilas é
considerada “A Escola da democracia e cidadania”. Estes fóruns são
espaços educativos, onde os cidadãos partilham informações sobre
conceitos essenciais em matéria de direitos humanos e deveres dos
cidadãos em relação a políticas locais. Nestes fóruns, as populações analisam o respectivo contexto, socializam as dificuldades e
os desafios encontrados e identificam as prioridades.
A estes fóruns locais segue-se um Fórum de Delegados, onde as
necessidades dos bairros ou vilas são articuladas e consolidadas no
sentido de definir as prioridades do município, bem como a negociação e socialização do interesse (visão) comum da comunidade
local relativamente aos interesses específicos dos bairros. Durante
avaliações recentes feitas sobre experiências do OP em África (relatório de avaliação do processo de OP, Janeiro de 2013), aprendeu-se
que neste Continente os debates em estruturas de consultas locais
se focam principalmente nas necessidades básicas das populações
(acesso a água potável, saúde, educação, etc.). Perguntas sobre as
questões estratégicas (integração económica, desenvolvimento
territorial, ambiente e mudanças climáticas, etc.) são normalmente
articuladas no final do segundo ou terceiro ciclo da prática de OP.
Durante o Fórum Comunitário, três formas de democracia (Representativa, Participativa e Comunitária) reúnem-se para se
fertilizarem umas às outras. É um espaço importante para troca
de informações sobre políticas locais, tal como comprovado por
Christian RAKOTOBE, Presidente da Câmara da cidade de Alakamisy Fenoarivo em Madagáscar: “segurança era o problema comum
que o desenvolvimento do município enfrentava. A criação de uma esquadra da polícia foi a solução adoptada por unanimidade, apesar do
elevado custo desta operação... Mas a cidade conseguiu fazê-lo, graças à
participação activa da população.”
Este primeiro “ciclo de participação” termina com a Votação do
Orçamento, permitindo que a instituição responda às necessidades prioritárias da população no orçamento local. O “ciclo de
responsabilidade”
, de outra forma mais importante, começa após
a votação do Orçamento, permitindo que as autoridades locais sejam responsáveis pela respectiva gestão. Este segundo ciclo inclui
a implementação de prioridades definidas, análise e avaliação
do processo. Esta fase de avaliação destaca todos os princípios
de transparência e responsabilidade das autoridades para com os
cidadãos. Podem ser utilizados diferentes métodos: exibição dos
orçamentos em locais públicos, organização de um dia de cidadania (no Mali e no Senegal) ou de uma Plataforma para a Opinião
Pública (RD do Congo).
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4. Ganhos e desafios de abordagens de democracia participativa em África
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Os processos de Orçamento Participativo em África têm contribuí-

e inclusão social de grupos vulneráveis ou marginalizados - jo-

do para a introdução de ganhos e mutações qualitativas ao nível

vens, mulheres, zonas periféricas e bairros da lata - em termos

socioeconómico. De facto, em diversos países contribuiu para a

de formulação e resposta às suas necessidades. O município de

criação de mecanismos de redistribuição da riqueza ao nível lo-

Ampasy Nahampoana em Madagáscar, que recebeu o Prémio de

cal e para uma melhor atribuição de recursos orçamentais locais

Excelência Artur Canana relativamente à implementação do Or-

para as necessidades básicas da população, particularmente para

çamento Participativo, atribuído durante a Cimeira AFRICITIES,

os bairros mais desfavorecidos e periféricos, frequentemente à

apresentou um fundo rotativo para apoiar as famílias que vivem

margem das prioridades dos decisores políticos.

em situações de extrema pobreza, após 4 anos de OP.

Em Madagáscar, a prática de Orçamento Participativo na zona mi-

Em Dakar, um programa de pavimentação de estradas permi-

neira, facilitou assim uma gestão mais transparente e justa de

tiu abrir algumas zonas, ajudou a melhorar a qualidade de vida

royalties de mineração pagos por empresas mineiras ao Estado.

e, principalmente, a criar empregos para milhares de jovens

Estes recursos financeiros, transferidos para orçamentos de inves-

de meios urbanos. Ajudou a melhorar a gestão financeira local

timento de governos locais, têm ajudado a cobrir as necessidades

através de uma cidadania fiscal melhorada, uma melhor com-

em escolas e postos de saúde, e têm sido um grande apoio para os

preensão da base tributável e uma mobilização eficaz de recur-

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, como educação, saúde e

sos. Ao nível político, a abordagem do Orçamento Participativo

ambiente, etc. Permitiu também uma maior igualdade, equidade

contribui para:
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1) A construção da liderança e a descentralização de espaços

Imagem 3 Situação do saneamento na zona

para a tomada de decisões ao nível local e um diálogo social

Leste de Rufisque, no Senegal. Abordagem

dinâmico, com base na participação concertada da sociedade

antes e depois do OP.

civil e de várias categorias de populações em termos de gestão
local e tomada de decisões.
2) O desenvolvimento da cultura cívica, permitindo que as

pessoas recuperem a cidadania. Também proporciona uma alavanca de desenvolvimento local, canalizando ajuda da Cooperação descentralizada para as necessidades prioritárias expressas pelas populações.

canos pode observar-se a criação e institucionalização de um espaço de responsabilidade que aproxima cidadãos e instituições.

Consequentemente, diversas cidades cooperantes reviram os

Por fim, o Orçamento Participativo encoraja a coesão social por

conteúdos dos respectivos intercâmbios, harmonizando-os com

meio do acesso de pessoas marginalizadas (mulheres, jovens,

as necessidades básicas dos constituintes. Por fim, o OP facili-

pessoas com deficiência, bororos...) à cidadania (no respectivo

tou uma governação local mais credível, graças à transparência

sentido político, mas também social e económico), promovendo

na gestão local devido à responsabilidade das autoridades locais

as suas capacidades de escutar e a sua participação. Ajuda ainda a

para com os cidadãos. Deste modo, em diversos municípios afri-

combater a intolerância e o isolacionismo cultural.
83

OP: VISÃO GERAL, GANHOS E DESAFIOS DE UM PROCESSO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA LOCAL EM ÁFRICA

5. Limitações e desafios enfrentados durante a implementação do OP
Baseiam-se na institucionalização ou na generalização de processos de Orçamento Participativo que permanecem um desafio, apesar dos ganhos em diversos países africanos. Em Madagáscar, após uma experiência em 9 municípios-piloto, o Governo é a favor de um aumento progressivo para 104 novos municípios em 2013. No Senegal, o Governo, representado pelo anterior
Ministro da Descentralização e das Autoridades Locais (actualmente Ministério do Planeamento
e das Autoridades Locais), apoiou uma lei para o “Orçamento Participativo para Autoridades Locais”. De acordo com isto, a Enda-ECOPOP, em colaboração com o Programa Nacional de Desenvolvimento Local (PNDL), apoia e acompanha 28 novos municípios que cobrem 14 regiões do
Senegal. A ideia, a longo prazo, será consolidar áreas de institucionalização. Em Moçambique, o
Governo está a desenvolver directrizes para moldar a abordagem de Orçamento Participativo que
tem vindo a ser divulgada após as primeiras experiências realizadas na cidade do Dondo.
Na maioria das cidades africanas, a legislação sobre descentralização está atrasada relativamente à prática, sendo o exemplo mais óbvio a República Democrática do Congo, onde as autoridades locais ainda são nomeadas e são responsáveis apenas perante a administração central
que as nomeia. Nos países africanos francófonos cujos textos são inspirados pelos de França,
existe uma lacuna entre os textos datados, a maioria deles, dos anos 60 (era da independência)
e as realidades actuais. Estes textos necessitam de ser actualizados e alinhados com as aspirações profundas dos cidadãos para a construção da democracia política e económica. A nível
político, existe um grande paradoxo entre o desejo expresso dos líderes de países africanos
no que toca à descentralização política e à debilidade ou inexistência de descentralização
financeira. Os poderes anteriormente assumidos pelos Estados são transferidos para níveis
locais, o mesmo não acontece com os recursos. Por exemplo, os orçamentos dos Estados Africanos transferidos para as autoridades locais não excedem 3% dos orçamentos dos Estados. E,
no entanto, a estes mesmos governos locais foi concedida a gestão de responsabilidades extremamente difíceis, como educação, saúde, ambiente, acesso a água potável, etc.
Para além disto, os processos de orçamento participativo são altamente voláteis, muitos dos
quais são perdidos como resultado de poderes políticos que mudam de mãos a nível local e da
mudança da maioria nas autarquias locais. Além do mais, devido à falta de capacidade e liderança, a abordagem é frequentemente abandonada após uma primeira tentativa. Na realidade,
o Orçamento Participativo é uma abordagem de partilha do poder entre as autoridades locais
com a legalidade conferida por votação através de eleições, e outros tipos de poder ganharam
a sua legitimidade através de acções sociais e comunitárias. A Diáspora Africana contribui em
massa para o desenvolvimento do respectivo município de origem. Estima-se que o montante
total de transferências em África em 2005 seja de 1.254 milhões de euros, ou 19% do PIB, e 2018%
da ajuda pública ao desenvolvimento (relatório de 2005 do Banco Central). Para ilustrar, a Diáspora do município de Matam, no Senegal, ofereceu às respectivas comunidades muitos tipos
de equipamentos, instalações comunitárias e infra-estruturas básicas nas áreas da educação,
saúde e comunicação. O mesmo se passa em Cabo Verde, onde a Diáspora é demograficamente
mais importante do que os residentes.
A sua participação na gestão local dos respectivos municípios de origem infelizmente continua a ser muito marginal, devido às leis relativas à descentralização que impendem esta
participação. A prática do orçamento participativo melhora o ambiente empresarial no que
respeita a investimentos em sectores comunitários. O desenvolvimento do pleno potencial de
Cooperação Descentralizada é inexistente particularmente em países emergentes da
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Ásia e da América Latina.
Do ponto de vista técnico, existe uma fragilidade na capacidade e liderança dos intervenientes locais (representantes eleitos, cidadãos, etc.) e isto afecta negativamente a qualidade do processo de governação local participativa.
De modo semelhante, ainda é necessário progresso relativamente à falta de referências na monitorização e avaliação de experiências de OP e à avaliação do verdadeiro
impacto de processos de OP na qualidade da governação e do desenvolvimento local.
Têm vindo a surgir experiências interessantes em termos da abordagem de Certificação da Cidadania levada a cabo no Senegal e a implementação do Barómetro de Boa
Governação em Madagáscar e no Senegal. No Mali e na Mauritânia encontra-se em
curso a experimentação do índice de governação local. Os desafios a enfrentar estão
relacionados com a desconexão de experiências e a fragilidade da aprendizagem mútua (funcionários eleitos, sociedade civil, intervenientes do OP, etc.), e o intercâmbio
entre os países africanos e a África e o resto do mundo.
Por fim, tentativas de desfalque, processo e/ou reprodução do Orçamento Participati-

Imagem 4 Lançamento de um Observatório

vo a nível local, e centralismo, são riscos que continuam a ter de ser enfrentados para

Internacional de Democracia Participativa em África

um melhor exercício da cidadania e construção da democracia local.

6. Observatório para a construção da democracia participativa
Para apoiar o desenvolvimento dos orçamentos participativos em África, foi criado o
Observatório Internacional de Democracia Participativa em África. É um espaço aberto a autoridades locais, organizações da sociedade civil, universidades e centros de
investigação que desejam aprofundar os seus conhecimentos, partilhar as suas experiências ou aplicar as abordagens de democracia participativa a nível local e construir,
assim, a democracia e a governação local.
O Observatório foi lançado no dia 7 de Dezembro de 2012, durante a Cimeira das Cidades Africanas (AFRICITIES 6), na presença de 13 países africanos. A Ministra do Planeamento e das Autoridades Locais do Senegal presidiu o evento, e contou com a presença do Vice-presidente da Conferência Ministerial Africana de Descentralização e
do Desenvolvimento Local (CADDEL), do Director do Gabinete de Projectos no Gabinete de Projectos do UN Habitat, do Presidente da União de Associações de Funcionários
Eleitos do Senegal, do representante do OIDP, cuja sede é em Barcelona, do Secretário
Executivo da Enda Tiers Monde e do coordenador da Enda ECOPOP.
O Observatório de África (www.democratieafricaine.org) tem os seguintes objectivos
específicos:
1) Observar e criar visibilidade para experiências de democracia participativa em África
2) Apoiar e fortalecer processos de Orçamento Participativo em África
3) Capitalizar experiências de OP em África e partilhar com o resto do mundo.
Encontra-se em curso um programa em grande escala de criação e gestão de observatórios nacionais e locais, suplementando a rede do continente africano e oferecendo
às autoridades locais em África uma melhor estrutura de intercâmbio e de construção
de democracia participativa.
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Resumo
Ao chegar a África, no início dos anos 2000, o Orçamento Participativo (OP) estava
numa etapa avançada do seu processo de circulação internacional. Tinha decorrido
mais de uma década desde a sua origem em Porto Alegre, quando as primeiras experiências de OP surgiram na região subsariana. Neste momento, apenas um pequeno
grupo de autoridades locais estava empenhado na implementação do OP. Dez anos
mais tarde contavam-se 162 experiências de OP na região e as perspectivas previam
um crescimento vertiginoso.

1

Este artigo faz parte de uma pesquisa mais

ampla sobre a circulação internacional do
Orçamento Participativo, realizada para a
minha tese de doutoramento desenvolvida na
Universidade de São Paulo e na Université de
la Sorbonne Nouvelle. O estudo sobre a região
da África subsariana fundamenta-se numa
investigação de campo com dados recolhidos in

A circulação internacional de políticas públicas é um fenómeno complexo e ao mes-

loco. Foram realizadas cerca de 20 entrevistas

mo tempo incontornável para a administração pública contemporânea. A proposta

na África do Sul, em Moçambique e no Senegal

deste artigo é analisar as dinâmicas da difusão do OP em África. Procura-se enten-

e aplicados 96 questionários no evento Africités

der: como ocorre a difusão na região? O que é transferido? Porquê? De que forma? E

em Dakar no ano de 2012. Muitas pessoas

uma vez que o OP é transferido, o que ocorre no seu destino final? Argumenta-se que

ajudaram, cada uma a seu modo, nesta pesquisa,

o processo de difusão do OP em África é resultado de um conjunto de forças mobili-

agradeço ao Giovanni Allegretti, Gautier Brygo,

zadas por indivíduos e instituições numa acção transnacional constante.

Mamadou Bachir Kanouté, Yves Cabannes,
Nelson Dias, Laura Paruque, João Calenga, Mike

Introdução

Makwela e Terence Smith. Expresso minha
gratidão, especialmente, ao Marcius pela força

Ao chegar a África, o Orçamento Participativo (OP) estava numa etapa avançada do

e encorajamento à preparação desta desafiadora

seu processo de circulação internacional. Havia decorrido mais de uma década desde

missão de campo.

a sua origem em Porto Alegre2, quando as primeiras experiências de OP surgiram
na região subsariana. É possível colocar como primeiro marco da introdução do OP

2

Importa referir que Porto Alegre não foi a

em África, na III Cúpula do Africités, o grande encontro das autoridades locais no

primeira experiência de OP no Brasil, mas cidades

continente, realizada em Yaoundé, em 2003. Nesse momento, um pequeno conjunto

como Vila Velha (Espírito Santo) e Lages (Santa

de municípios tinha adoptado o OP. Na VI edição da Cúpula, nove anos mais tar-

Catarina) tiveram experiências anteriores e

de, em Dakar, os casos de OP aumentaram significativamente. Já se contavam 162

pioneiras, ver Teixeira e Albuquerque (2006).

experiências activas (Africités, 2012). Mais, países como o Senegal, Madagáscar e
Moçambique tinham projectos para ampliar o OP em escala, prevendo expandi-lo,
a curto prazo, para centenas de municípios. Como se passa de uma situação simples
em que um pequeno grupo de autoridades locais passa a implementar o OP, para
mais de uma centena de experiências distribuídas no continente e, ainda, com uma
perspectiva de crescimento vertiginosa?
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A difusão internacional de políticas públicas, em geral, é um fe-

do OP a partir de Porto Alegre. A segunda, dedica-se à análise dos

nómeno complexo e ao mesmo tempo incontornável para a ad-

mecanismos de difusão regional do OP. A última secção realiza uma

ministração pública contemporânea. Trata-se de um processo

comparação transnacional dos processos de transferência do OP em

que envolve, em geral, um excesso de actores, distintos modelos,

três municípios: Maputo, Makhado e Fissel.

interesses políticos diversos e estratégias variadas. Compreender
este fenómeno não é uma tarefa fácil. Todavia, estudar a circulação internacional é importante não somente para aqueles que,
na academia, estão interessados na sua dimensão heurística,
mas sobretudo para os que actuam directamente com as políticas

O OP nasceu em Porto Alegre, no ano de 1989, após a entrada do Par-

públicas. Para o cientista político é importante compreender os

tido dos Trabalhadores (PT) na prefeitura, sob o mandato do prefei-

mecanismos que causam a disseminação, os actores que estão en-

to Olívio Dutra. Nos primeiros anos, o OP ainda era uma política de

volvidos no processo, o objecto que circula (ideia, conhecimento,

governança participativa experimental, cujo desenho institucional

modelo, tecnologia, etc.) e o que leva ao sucesso ou ao fracasso de

foi sendo preparado progressivamente. As reuniões decorriam,

tais iniciativas. Já para o gestor de políticas públicas, é fundamen-

muitas vezes, em lugares improvisados e a actividade da prefeitura

tal entender quando as transferências dessas são oportunas, em

foi dedicada quase exclusivamente a construir internamente o OP.

quem se inspirar e qual é a melhor forma de realizá-las. Em suma,

Em 1993, ano em que Tarso Genro assume a prefeitura, o OP já esta-

como podemos tirar lições de experiências desenvolvidas alhures

va em funcionamento. Foi possível, neste momento, introduzir um

e produzir políticas públicas sustentáveis.

conjunto de inovações institucionais, como a criação das assem-

É possível distinguir três dinâmicas próprias à disseminação internacional de políticas públicas: a circulação, a difusão e a trans-

bleias temáticas. Além disso, o OP tornou-se mais técnico com um
ciclo próprio e com critérios de inversão de prioridades.

ferência (Porto de Oliveira, 2011; 2013). Por circulação entende-se

Os avanços com a dimensão inovadora e o carácter técnico do OP

um processo amplo e longevo de uma política pública, que pode ter

foram indispensáveis para que este fosse candidatado ao prémio de

movimentos de fluxo, com muitas adopções num mesmo período,

boas práticas do programa da Organização das Nações Unidas (ONU)

e também o inverso, ou seja, retrocessos com a retirada em massa

para assentamentos humanos, cuja distinção seria entregue no en-

de políticas públicas previamente adoptadas. Em seguida é perti-

contro do UN-Habitat II, em Istambul, em 1996. Porto Alegre ganhou

nente diferenciar um movimento mediano (ou meso), em que as

o prémio. Este foi um primeiro passo na trajectória internacional

políticas públicas são adoptadas num espaço circunscrito ou clus-

do OP. É possível dizer que foi neste momento que Porto Alegre, ou

ter, num processo de difusão regional, por exemplo. Por fim, vale a

melhor, o OP entrou no mapa mundi. Apesar do prémio, o prestígio

pena considerar as acções pontuais de transferência, em que uma

do OP ainda não era consistente na esfera internacional. O seu reco-

política pública existente em algum lugar no tempo e no espaço é

nhecimento ocorreu, de facto, com a sucessão dos primeiros Fóruns

adoptada alhures (Dolowitz e Marsh, 2001; Porto de Oliveira, 2010).

Sociais Mundiais (FSM) (Porto de Oliveira, 2012). Estes eventos pro-

A proposta deste capítulo é de incidir sobre as dinâmicas de difusão
do OP na região da África subsariana. Neste caso é preciso entender
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1. O processo de circulação internacional do OP: um prelúdio

jectaram a cidade de Porto Alegre pelo mundo fora e colocaram a sua
política de governança participativa na imagem da cidade.

o seguinte: como ocorre a disseminação na região da África sub-

A difusão do OP no mundo resulta de uma conjunção de factores

sariana? O que é transferido? Porquê? De que forma? Uma vez que

locais e internacionais. O processo está sobretudo envolvido em

o OP é transferido, o que ocorre no seu destino final? Para que um

dinâmicas em que operam um amplo conjunto de actores como:

município adopte o OP, é indispensável que exista vontade políti-

instituições internacionais, governos locais, redes transnacionais,

ca no topo do executivo, mas esta não é uma condição suficiente

intelectuais, imprensa, movimentos sociais e, sobretudo, um grupo

para que as transferências aconteçam. Argumenta-se que o pro-

de indivíduos especializados no assunto. O êxito neste processo fez

cesso de difusão do OP na região da África subsariana é resultado

com que se somassem mais de mil experiências de OP distribuídas

de um conjunto de forças mobilizadas por indivíduos e instituições,

à volta do mundo (Sintomer, Herzberg e Allegretti, 2012). Em alguns

num trabalho constante de legitimação do dispositivo de gover-

casos, ocorreram transferências em escala, ao nível supra-munici-

nança participativa, conexão de actores por meio de eventos inter-

pal, como na Região de Poitou-Charentes na França, ao passo que

nacionais, formação de quadros e produção de material técnico. O

em outros foram adoptadas leis nacionais de transferência para

capítulo está organizado em três secções. De forma introdutória, a

níveis inferiores do Estado, que tornaram o OP obrigatório para os

primeira secção apresenta sucintamente o processo de circulação

municípios do Peru, do Equador e da República Dominicana.
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O OP, quando foi introduzido em África, estava já a ampliar progressivamente o seu prestígio internacional e a iniciar um ponto de difusão massiva. A ONU já incentivava a prática

3

Dois estudos produzidos pelo GTZ e pelo

através do UN-Habitat e do Programa de Gestão Urbana (PGU). O Banco Mundial também

Banco Mundial, respectivamente, fizeram um

passou a recomendar que os municípios adoptassem o OP na passagem do milénio (Banco

levantamento e resumo do OP na região da África

Mundial, 2000) e, posteriormente, a financiar directamente projectos-piloto de OP. Por

(Sintomer, Herzberg e Allegretti, 2012; Shall, 2005)

sua vez, a União Europeia tinha seleccionado o OP como tema da Rede número 9 num pro-

4

Tradução realizada pelo autor do original

jecto de cooperação descentralizada entre os municípios da Europa e da América Latina,

“le budget participatif est une option de

no âmbito do programa URB-AL. O dispositivo encontrava-se num momento de difusão

gouvernement”

massiva. O continente africano assume uma posição importante em relação às adopções
do dispositivo, inovando e ampliando em escala. Trata-se de um novo laboratório de polí-

5

Entrevista com um especialista, realizada em

Dakar, em 2012.

ticas de governança participativa, cujos efeitos poderão ser avaliados nos anos seguintes.
Na próxima secção apresentaremos as dinâmicas de difusão regional do dispositivo.

A difusão do OP na África subsariana: entre eventos e catalisadores
O OP está actualmente distribuído por cidades de muitos países de África, com diversas
estruturas administrativas e legado colonial.3 Entender os eventos internacionais, como
o Africités, e as redes transnacionais, como a Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, e ainda as instituições que operam como disseminadoras do OP, são passos cruciais
para investigar processos de difusão e acção colectiva transnacional (Hassenteufel, 2006,
Porto de Oliveira, 2011). Nesta secção, o processo de difusão regional foi traçado a partir
de um conjunto de eventos e de instituições catalisadoras, ou seja, organizações que aceleraram a adopção do OP na região.

O OP na África subsariana
Há uma forte variação em termos de qualidade e intensidade de OP em África, bem como
no mundo em geral. Existem muitas experiências que se proclamam OP, mas que de facto são meramente processos consultivos no debate orçamental. Existe um foco de práticas avançadas, outro em desenvolvimento e ainda um terceiro conjunto de experiências
limitadas no tema do OP. As experiências avançadas estão presentes nos Camarões, Madagáscar, Senegal e podemos incluir também Moçambique, com os desenvolvimentos
recentes na cidade de Maputo e a experiência pioneira de Dondo.
A África francófona foi muito receptiva à implementação do OP, sendo que em alguns
países o aumento do dispositivo é exponencial. Nos Camarões, Madagáscar, Senegal e
na República Democrática do Congo, são produzidas experiências avançadas. No Senegal, a título ilustrativo, foi proposta a criação de uma lei nacional para os OP. O Quotidien
d’Information Générale le Matin publicou, a 28 de Abril, uma declaração do Ministro
das Colectividades Locais e da Descentralização no Senegal, Aliou Sow, que dizia que “o
orçamento participativo é uma opção de governo”.4 Esta iniciativa foi contida, uma vez
que os especialistas sugeriram que poderia ser um passo muito grande e que o país ainda
não estava preparado para expandir os OP e assegurar a sua qualidade.5
Madagáscar, após o êxito alcançado com um projecto-piloto de implementação do OP
em nove municípios, promovido pelo Banco Mundial, também pretende expandir para
centenas de colectividades territoriais as experiências de OP.6
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Na África lusófona, o OP alastra-se timidamente, com experiências sobretudo em Moçambique
6

Intervenções da delegação Malgaxe no Africités

e entrevistas realizadas em Dakar, em 2012.

e em Cabo Verde. Neste último, a associação portuguesa In Loco desempenhou um papel relevante na formação técnica de quadros e no desenvolvimento de modelos de OP num pequeno
conjunto de municípios, com apoio do Fundo para a Boa Governança da ONU (Sintomer, Her-

7

Entrevistas realizadas em Dakar, em 2012.

zberg e Allegretti, 2012, 49). Já em Moçambique, são diversos os municípios que vêm implemen-

Ver igualmente, Banco Mundial: http://

tando, com certas dificuldades, formas diversas de OP e governança participativa, em geral,

www.worldbank.org/en/news/2012/09/10/

após a experiência pioneira de Dondo, no final dos anos 90. De acordo com Nguenha ([s/d], p. 9),

participactory-budgeting-an-experience-in-

em 2001, cinco municípios (Cuamba, Montepuez, Metangula, Mocípboa da Praia e Ilha de Mo-

good-governance.

çambique) iniciaram experiências de OP com o apoio da Cooperação Suíça, mas entraram num
movimento de refluxo, uma vez que o apoio internacional terminou.

8

Intervenção de Hellen Nyawaira Muchunu

(Coordenadora Regional da NTA) no Africités,
em Dakar, em 2012; entrevista com Jules Dumas
(ASSOAL), realizada em Dakar, 2012.

9

Entrevistas realizadas em Dakar, dez., 2012.

10

A CGLUA é uma associação de governos

subnacionais, criada com o objectivo de servir
como porta-voz dos governos locais africanos na
defesa dos seus interesses.

11

Entrevista realizada em Belém, jan., 2009

12

Nota publicada pelo Africités, www.africites.

A África também é um palco de inovações associadas ao OP. O Banco Mundial, por exemplo,
está a investir recursos e energia em projectos-piloto de OP com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sendo o caso do Sul do Kivu, na República Democrática do Congo,
um dos mais expressivos.7 A combinação entre tecnologia e governança participativa ocorre
também nos Camarões e no Quénia e criou um circuito interno de transferências, especialmente entre Yaoundé 6 e Nairobi. O dispositivo implementado na capital do Quénia, através da
National Taxpayers Association, inspirou-se na experiência camaronesa, além de contar com o
apoio técnico da ASSOAL Pour le Développement Local.8 Trata-se de um movimento de transferências internas e circulação de consultores. Há também projectos-piloto do Banco Mundial
que são orientados pela construção do OP como forma de modernização da estrutura de governança local nos municípios, como é o caso de Maputo, e em comunidades rurais com a recente
descoberta de recursos minerais, como em diversas colectividades em Madagáscar.9
As experiências da África anglófona são particulares, em função do seu legado histórico e das

org/sites/default/files/docutheque/budget.pdf

estruturas político-administrativas. Com excepção de poucos casos, como Makhado, na África
do Sul, que adaptou à realidade local o modelo de Porto Alegre, os países anglófonos implementaram processos de planeamento participativo e participação na discussão orçamental,

13

A principal mesa sobre OP contou entre 150 e

200 participantes.

14

Conta com a participação de 155 participantes

da Europa, Estados Unidos, América Latina e
África, fonte: OIDPA.

que compõem, em parte dos casos, experiências híbridas (Sintomer, Herzberg e Allegretti,
2012; Shall, 2005).

Os eventos e as redes
O encontro do Africités foi um espaço importante para a disseminação do OP, entre outras políticas públicas, na região. A cúpula, que ocorre trienalmente desde 1997, é o maior encontro

A título ilustrativo, em diversas de nossas

das autoridades locais do continente africano. O encontro realizado em Yaoundé, em 2003, é o

entrevistas com quadros técnicos e políticos

ponto de referência inicial para o processo de difusão do OP, pois como afirma Jean Pierre Elong

de cidades na África do Sul, Brasil, Equador,

M’Bassi, secretário-geral da CGLUA,10 foi nesta ocasião que jovens autarcas africanos, aspi-

Madagascar, Moçambique, Portugal e Senegal

rando criar laços mais próximos com a sociedade, decidiram adoptar o OP.11 Na edição de 2003

participaram do evento.

existiram diversas mesas sobre o OP. Como convidados especiais da América Latina compare-

15

ceram, no encontro, membros de uma delegação de Caxias do Sul, do Brasil, e de Montevidéu,
do Uruguai, que apresentaram as suas experiências de OP. A estas experiências, juntaram-se
representantes de Saint-Denis, da França e de Neguediana, do Senegal.12
Neste momento, já havia algumas experiências de participação na África subsariana, desenvolvidas em colectividades territoriais como, por exemplo, em Fissel, no Senegal, e Dondo, em
Moçambique. Este último município implementou, em 1999, um modelo de planificação participativa, com o apoio da Cooperação Austríaca, que chegou a tornar-se numa referência nacional
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e internacional (Nguenha, 2009). Tratam- se, em alguma medida, de processos autónomos de
participação, que não têm muito contacto com outras experiências no mundo, mas simplesmente com ONG locais.
As cúpulas do Africités, da mesma forma que os outros espaços, tais como o Fórum das Autoridades Locais para a Inclusão Social (FAL), configuraram-se como plataformas em que se
organizam articulações transnacionais, constroem-se agendas, são feitas pressões políticas e
legitimam-se práticas, ideias e soluções para a acção pública (Porto de Oliveira, 2011). Nestes
espaços, as relações internacionais das cidades adensam-se e os rumos da acção pública transnacional definem-se.
Se o encontro em Yaoundé se consagra como um primeiro marco no processo de difusão do OP
em África, outro marco foi colocado cerca de dez anos mais tarde em Dakar, no Senegal, com a VI
Cúpula Africités, realizada em 2012, no qual as experiências já ultrapassavam a primeira centena
e a perspectiva colocada no evento foi de aumentar para 300 colectividades locais, em 40 países
africanos, nos próximos três anos (Africités, 2012, 10).

EL E MEN TO S DA E VOLUÇ ÃO DO OP NO A FRICI T É S

CIDA DE / PA ÍS

EDIÇ ÃO E DATA

Declaração de Victoria Falls: assinatura e compromisso

Windhoek/Namíbia

2000

Yaoundé/Camarões

2003

Tabela 1 Evolução das actividades
relacionadas com o OP no Africités

1. Sessão organizada pelo PGU-ALC, junto à Assoal e MDP
2. Presença de experiências do Brasil, Uruguai, França e

Fonte Informações recolhidas através
de pesquisa de campo, análise de
documentos e complementadas a partir
de Sintomer, Herzberg e Allegretti (2012).

Senegal
1. Participação de mais de 100 pessoas nas sessões de OP
2. Presença dos autarcas de Dondo (Moçambique), Matam

Nairóbi/Quénia

2006

Marraquexe/Marrocos

2009

Dakar/Senegal

2012

(Senegal), Batcham (Camarões), Mutokol (Zimbabué)
1. Sessão sobre OP 2. Premiação: Antananarivo – 6
(Madagáscar)
1. Diversas mesas13
2. Lançamento Observatório Internacional da Democracia
Participativa em África 14
3. Sessão sobre as TIC promovida pelo Banco Mundial
4. Lançamento da Carta Africana de Participação Cidadã
5. Acordo de cooperação em matéria de OP entre uma cidade
latino-americana e africana (Porto Alegre e Yaoundé-5)
6. Premiação: Ampassy Nahampoana (Madagáscar)

Os eventos inter-regionais também contribuíram para o rápido processo de difusão. Um grande encontro foi organizado pelo Municipal Development Partnership, com o apoio do Banco
Mundial e de outras instituições financiadoras, em 2008, na região de Durban. O evento constituiu um marco para a difusão do OP em África e aproximou experiências e especialistas de
diversas regiões do mundo, como a América Latina, a Europa e a Ásia.15 A participação no evento
resultou em projectos de cooperação, como por exemplo, um acordo realizado entre a prefeitura
de Belo Horizonte, no Brasil, e o município de Maputo, em Moçambique, para a transferência de
conhecimento no tema do OP.
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A paradiplomacia e os catalisadores da difusão
A acção de um conjunto de indivíduos e instituições foi importante
para a capilarização do OP na África subsariana. Trata-se de catalisadores ou aceleradores da difusão. Se os eventos são episódios
pontuais no tempo, as acções dos operadores das transferências
mantêm-se constantes ao longo do processo. Os especialistas, técnicos de governos locais, organizações internacionais, organizações não-governamentais, universidades, entre outras instituições,
contribuíram para disseminar o OP na região. A acção individual
pode ser considerada como uma forma de “paradiplomacia”
,16 uma
vez que não actuam nos ministérios das relações exteriores dos Estados, mas trabalham as relações internacionais na promoção do OP
a partir de diversas instituições e actuam como “embaixadores do
Orçamento Participativo” (Porto de Oliveira, 2012).
Além destes actores, há um conjunto de organizações especializadas no OP, que mobilizam recursos, actuam na transferência de
conhecimento e estimulam a adopção do dispositivo. A partir da
pesquisa de campo realizada em 2012, foi possível identificar três
organizações, que são as seguintes: ASSOAL, nos Camarões, Environnement et Développement du Tiers-Monde (ENDA/Ecopop),
no Senegal e Municipal Development Partnership for Eastern and
Southern Africa (MDP-ESA), no Zimbabué. O papel desempenhado

em contacto ou aprofundar as suas experiências de OP e ganhar
progressivamente maior autonomia. As experiências malgaxes,
por exemplo, foram capacitadas pela organização local Programme d’Appui au développement rural SAHA e pela Organização
Enda/Ecopop, que deslocou um dos seus maiores especialistas,
Bachir Kanouté, para oferecer formação. Este afirmou que 60% do
seu tempo de trabalho consiste nas actividades de formação e informa que já deu formação a treze países, formando o equivalente
a 234 conselheiros especializados em OP, na África francófona.17
As experiências moçambicanas receberam o apoio do MDP-ESA,
organização catalisadora na região. Neste mesmo sentido, o modelo adoptado por Nairobi, no Quénia, foi inspirado pela experiência
dos Camarões.18
As acções das organizações internacionais são de outra natureza.
Elas adaptam-se a agendas institucionais mais amplas, frequentemente vinculadas à promoção de transparência, boa governança
e reforço da sociedade civil. A acção da ONU, em África, ocorre de
forma pontual, colaborando com a produção de material técnico e
suporte financeiro para as experiências específicas de OP e estimulando as mesmas entro das suas prioridades. A UN-Habitat está
entre as agências mais implicadas no OP.

por cada uma destas organizações regionais foi essencialmente de

Em África, a dimensão da literatura técnica foi importante na dis-

prover assistência técnica e prática para novas experiências, criar

seminação dos OP, ao passo que a produção intelectual foi limita-

manuais de implementação do OP, realizar pressões políticas in-

da.19 Com o apoio da ONU-Habitat, dois manuais elaborados com

ternas para fomentar a disseminação nacional nos seus países de

o mesmo propósito para dois contextos diferentes (África fran-

origem, organizar sessões e workshops em eventos internacionais

cófona, de um lado, e sul e leste da África, de outro) tornaram-se

e criar redes transnacionais. Em cada uma destas instituições há

referência para a implementação do OP. Intitulados, respectiva-

pessoas específicas que são responsáveis pelo OP, grandes es-

mente “Le Budget Participatif en Afrique: Guide pour la formation

pecialistas regionais. São eles que circulam a oferecer cursos de

en pays francophones” e “Participactory Budgeting in Africa: A

formação, a avaliar e a divulgar o OP no continente, um trabalho

Training Companion with cases from eastern and southern Africa”
,

que necessita de deslocações contínuas. Indivíduos e instituições

tendo sido o primeiro elaborado pelo Enda-TM e o segundo pelo

misturam-se, como numa nebulosa, exercendo papéis difíceis de

MDP-ESA.20 São dois guias distintos que levam em consideração

definir – muitas vezes imprecisos e coincidentes – na difusão do

as especificidades de cada contexto de descentralização em África.

OP. A acção das ONG regionais frequentemente coincide com a ac-

As acções do Banco Mundial na África subsariana também se-

ção de um protagonista. Os indivíduos são aqueles que mobilizam
forças, preparam sessões nos eventos, unem pessoas e organizações, procuram fundos para sustentar os projectos e assegurar o
futuro das experiências. Este elemento emerge claramente a partir da observação participante nos eventos, das entrevistas e das
leituras de documentos diversos. Ao oferecer formação técnica,
exercem o papel de transmissores das experiências (Bunce, 2009).
Um dos nossos entrevistados afirma que boa parte do seu trabalho
consiste em fazer lobby sobre as decisões políticas nos Estados e
nas Organizações Internacionais.
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As viagens de formação permitiram a diversos municípios entrar

guem orientações de agendas mais amplas e servem-se dos escritórios regionais como instituições de apoio.21 Parte da acção desta
instituição na promoção do OP é realizada em regiões em que já
existem projectos em desenvolvimento. A política de governança
participativa é, nestes contextos, um instrumento adicional para
assegurar o melhor desenvolvimento local dentro das orientações
do Banco Mundial. Em Moçambique, como veremos na próxima
secção, em Madagáscar e na República Democrática do Congo os
projectos seguem esta direcção.
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2. Os processos de transferência
16

Uma vez apresentadas as dinâmicas de difusão regional, é preciso entender as microdinâmicas do fenómeno do processo de circulação internacional do OP, as transferên-

17, 18,21

cias. O objectivo da segunda parte deste artigo é identificar elementos de semelhança e
de diferença entre um pequeno conjunto de casos. A análise foi feita a partir de observações elaboradas através de um conjunto de perguntas: O que está a ser transferido?
Por que motivos? Que actores são envolvidos? Quais os mecanismos que favorecem ou
constrangem a transferência? E, ainda, a partir do momento em que o OP é transferido,
o que ocorre no seu destino final? Os três casos representam uma parte da realidade
dos OP em África. Todos estes foram ainda marginalmente tratados pela literatura. As
informações sintetizam um estudo monográfico de cada caso. As colectividades territoriais são, respectivamente, a capital de Moçambique, Maputo, o município predominantemente rural com traços urbanos (ou semi-rural), de Makhado, na África do Sul e
a Comunidade Rural de Fissel, no Senegal.

Maputo
A cidade de Maputo, por ser a capital de Moçambique, é um caso particular nos processos de transferência do OP. Existe um número restrito de capitais que implementaram
o dispositivo em África. São exemplo disso, um conjunto de distritos de Yaoundé, nos
Camarões, bem como Antananarivo, em Madagáscar. Moçambique é um país em que

Empresto o termo de Aldecoa e Keating (1999).

19

Entrevistas realizadas em Dakar, dez., 2012.

Contrariamente à América Latina e na

Europa que produziram vasta obra em matéria
de literatura intelectual a África tem pouca
bibliografia. O envolvimento entre centros de
pesquisa e universidades no OP na região africana
também é limitado.

20

Em diversas entrevistas os entrevistados

citam o manual como referência ou guia na
implementação do OP.

22

Banco Mundial, site consultado a 11 de

Abril de 2013: http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/
MOZAMBIQUEEXTN/0,,menuPK:382142~pageP
K:141132~piPK:141107~theSitePK:382131,00.html

as condições de extrema pobreza são marcantes. Apesar desta situação, o país registou uma taxa média de crescimento económico de oito por cento22, de 1994 a 2007. Os
municípios moçambicanos foram criados em 1997 e no ano seguinte ocorreram as primeiras eleições. As cidades têm um papel importante na consolidação da democracia,
pois são os únicos governos locais eleitos.
De acordo com o Banco Mundial, a herança colonial deixou as instituições com pouca capacidade de funcionamento, com uma estrutura organizacional fraca e poucas
infra-estruturas. Este quadro teve melhorias relativas ao longo de dez anos, em termos de qualidade da governança local (Banco Mundial, 2009). Moçambique é um dos
países africanos com maior população urbana, com 36% desta a viver nas cidades e
com uma previsão de crescimento para 60% até 2030 (Nações Unidas, apud Banco
Mundial, 2009). O orçamento dos municípios também é limitado, não sendo suficiente para suprir serviços e actividades que são de competência municipal e equivale em média a cerca de 12 U$S per capita.
O OP entra em Moçambique com experiências a norte de Maputo, entre as quais a
cidade de Dondo, na região da Beira. A cooperação internacional criou mecanismos
para estimular a expansão dos OP no país. A cooperação suíça e a alemã, por exemplo, realizaram amplos esforços neste sentido.23 É de salientar que a cooperação alemã não trabalha de forma homogénea em todos os países, mas dá prioridade aos
projectos de acordo com as regiões e interesses, de modo que, se a sua acção em
prol do OP foi forte em Moçambique, não foi necessariamente uma prioridade para a
África do Sul e sim um caso pontual.
O OP é introduzido em Maputo por Enéas Comiche, economista e representante da
Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), que foi eleito presidente do município
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em 2003. Há dois partidos dominantes em Moçambique, cujas ori-

Planning, através do Municipal Systems Act (MSA). A evolução pro-

gens derivam da guerra civil moçambicana, que decorreu entre 1976 e

gressiva do dispositivo normativo produziu anos mais tarde a intro-

1992, um deles é o Frelimo, que está na presidência do país e o outro a

dução de um sistema que definia ambos, orçamento e planeamento,

Resistência Nacional Moçambicana (Renamo). Comiche foi, no início

em ciclos anuais (Smith, 2004).

dos anos 90, Ministro das Finanças e, outrora, presidente do conselho de administração do Banco Internacional de Moçambique. Quando Comiche entrou no município de Maputo, já tinha no seu plano
de governo um projecto mais amplo para a implementação de uma
política mais participativa: o PROMAPUTO. O OP estava na estratégia
do Município e, em 2008, foi implementado, com forte inspiração do
modelo de Porto Alegre.24

Na formação da legislação sobre os governos locais na África do Sul
pós-Apartheid, um conjunto de dispositivos como a Constituição de
1996, o MSA e o Municipal Finance Act (2003), previam a participação das comunidades nos assuntos de interesse público, em geral,
sendo esta obrigatória no orçamento, em particular (Smith, 2004, p.
17). Todavia, os municípios promoviam a participação no orçamento
de formas muito variadas. Para além disso, de acordo com Terence

O autarca aspirava, desde 2004, ampliar o diálogo com a sociedade,

Smith (2004) os problemas da participação eram diversos, como por

através de diversos canais. Na época já ocorriam encontros e visi-

exemplo, a dificuldade de acesso e compreensão das dimensões téc-

tas do chefe do executivo municipal aos munícipes, reuniões com os

nicas do orçamento pelos cidadãos.

diferentes grupos sociais (económico, político e social), bem como
comícios populares e “ouvidorias” para os cidadãos (o gabinete do
provedor). A introdução de canais de participação tem o seu apogeu
com o PROMAPUTO, em 2008. A implementação do OP ocorre com
uma equipa central de cerca de cinco a sete pessoas com fortes motivações, mas sem muita experiência técnica na área de governança
participativa. Elemento que dificulta o planeamento da construção
do dispositivo de participação a longo prazo.

Apesar dos limites dos processos de participação social nos debates
orçamentais na África do Sul, surgiu um conjunto de casos emblemáticos e internacionalmente conhecidos, como os dos municípios
de Ekhurhuleini, na região de Johanesburgo, e Ethekwini, nas proximidades de Durban.27 A cidade de Ethekwini é a segunda maior da
África do Sul, com cerca de três milhões de habitantes. Trata-se de
um município com um alto nível de recursos no contexto sul-africano. Decorreu, nesta região, o seminário já mencionado sobre os OP na

O movimento de implementação é de cima para baixo, ou seja parte

cidade de Durban, organizada pelo MDP-ESA, em 2008, juntamente

de uma iniciativa política do município, que guarda amplo poder no

com outros diversos parceiros. Este foi um elemento que contribuiu

OP, liderando o processo. Na sua fase preparatória, as delegações de

para a internacionalização do OP deste município, em particular.

Maputo fizeram viagens de formação sobre o Orçamento Participativo. Uma primeira deslocação foi até ao Brasil, a Porto Alegre. As
viagens de formação contribuíram para elaborar a primeira versão
do OP de Maputo. O modelo do OP de Maputo foi, nas palavras de um
de seus elementos, “muito ambicioso” no seu início.25 Em seguida à
alternância política no topo do executivo, o OP foi interrompido em
Maputo, sem mesmo ter finalizado as obras que tinham sido previstas (Nguenha, [s/d], 9).26 A partir das dificuldades que emergiram
com o OP e do impasse gerado no município, o Banco Mundial iniciou um projecto para dar continuidade ao processo. O modelo do
dispositivo em Maputo foi revisto a partir de 2010 com o auxílio de
consultores externos e, actualmente, retomou as suas actividades.

A experiência de OP de Makhado não foi um caso de planificação
e orçamentação participativa, mas de uma experiência que seguiu
a linha do OP no modelo de Porto Alegre. É o primeiro caso desta
natureza e, provavelmente, o registo mais intenso de OP no país.
O OP em Makhado parte da iniciativa conjunta de três instituições,
cuja acção foi fortemente marcada pela acção individual daqueles
que trabalharam no processo de transferência: a ONG Planact, a
Agência de Cooperação Alemã (GIZ) e o município de Makhado. A
ideia de realizar uma experiência mais densa e profunda na África
do Sul surgiu no Fórum Urbano Mundial, em 2010, quando dois especialistas assistiram às mesas do OP organizadas no evento que
decorreu no Rio de Janeiro.28
Makhado é um pequeno município, predominantemente rural, de

Makhado
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cerca de quinhentos mil habitantes, que está situado no distrito de
Vhembe, na Província de Limpopo (cerca de 400 km de Joanesburgo,

Na África do Sul, as primeiras eleições democráticas nos governos

em direcção ao Zimbabué). Um relatório publicado pela ONG IDA-

locais ocorreram em 1994. Marcada pelo legado do regime de Apar-

SA já tinha indicado Makhado como uma das cidades envolvidas

theid, a participação social foi limitada. A partir do ano 2000 foi im-

em processos participativos, na consulta de líderes comunitários

plementado um novo sistema de orçamento e planeamento a nível

e organizações para melhorar a formulação das suas políticas pú-

local, uniforme e mandatário, denominado Integrated Development

blicas. A cidade foi portanto considerada como apropriada para se
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tornar num projecto-piloto de OP por duas razões, “o município já tinha entrado num
processo experimental de aumento significativo da sua performance em termos de
participação pública e afectação orçamental, por um lado, e “o município estava acti-

23 - 26

Diversas entrevista realizada em Maputo,

nov., 2012.

vamente envolvido num Projecto para determinar as percepção dos seus constituintes
de modo a identificar prioridades específicas para o melhorar, por outro (Good Gover-

27

Ver Banco Mundial (2005) ou Sintomer, Herzberg

e Allegretti (2012).

nance Learning Network, 89).29
O processo de transferência para Makhado foi organizado tecnicamente pela Planact,

28, 30

com apoio do GIZ e suporte político do município. O projecto decorreu em três fases, a

Entrevistas em Joanesburgo,nov., 2012

primeira foi preparatória, a segunda de implementação e a terceira de avaliação.

29

A primeira fase consistiu, essencialmente, em desenhar o modelo do OP que se trans-

municipality had already embarked on a processo

formou numa simplificação do modelo de Porto Alegre. Além do desenho, foi realiza-

of attempting to significantly improve its perfor-

do um processo de formação de lideranças sobre o OP, que compreendeu a redacção de

mance in terms of public participation and budget

um manual, o “O Implementation Handbook e o Facilitactor Guide” (Good Governan-

allocation” e “the
,
municipality had been actively

ce Learning Network, 90).

engaged in a Project to determine the perceptions

Tradução livre do autor de respectivamente “the

O OP não persiste em Makhado, pois, em seguida, há uma mudança política no municí-

of its constituents in order to identify specific

pio e a experiência fica estagnada e o seu destino ainda é incerto. Apesar da suspensão

priorities for improvement”.

30

do OP, nas entrevistas conduzidas na África do Sul e nos documentos examinados, os
indícios foram de que a experiência seguia com bom desempenho. O caso de Makhado

31

revela que a vontade política foi um elemento determinante para que a experiência

Le Budget Participatif en Pratique, 2008, p. 10.

Entrevista realizada em Dakar em 2012 e Gaye,

entrasse num momento de impasse.

Fissel
O processo de descentralização no Senegal é um elemento crucial para a emergência
do OP no país. Contrariamente a boa parte dos países africanos que desenvolveram
estruturas legais para a descentralização no período recente, o Senegal, desde 1972,
iniciou um processo neste sentido tornando-se uma excepção no continente. A criação das comunidades rurais remonta aos anos 70 e foi aplicada progressivamente
durante um período de cerca de dez anos. A política de descentralização abre espaço
à participação cidadã (Gaye, 2001). A comunidade rural de Fissel foi uma das primeiras que se instalou no país.
Em 2003, foram lançadas duas experiências de OP no Senegal: Fissel e Ndiaganiao.
Fissel está localizada na região de Thiès, a cerca de 100 km de Dakar. A comunidade rural é composta por vinte e oito povoações e cerca de 34 mil habitantes. Uma
particularidade, no contexto senegalês, diz respeito a Fissel com tendo uma longa tradição de mobilizações sociais, onde surgiu a primeira rádio comunitária, em
1996 (Sintomer, Herzberg e Allegretti, 2012, p. 48), desenvolvida por organizações
de base.31 Antes da implementação do OP, já se tinha iniciado um programa de reforço da participação cidadã, em 2001 (Gaye, 2005, p. 1). O OP é introduzido através da
ONG local Innovation Environnement Développement Afrique (IED) no âmbito de
uma parceria entre o Institut International pour l’Environnement et Dévelopement
(IIED), no programa “Réussir la déscentralization”
, para um conjunto de países da
região árida, no oeste de África.
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A iniciativa vem da sociedade civil local, através de uma organização chamada Regroupement Communautaire pour le Développement (Recodef), que solicita a avaliação da participação dos
cidadãos no processo de descentralização e desenvolvimento local
(Gaye, 2008, p. 10). A parte técnica é desenvolvida pelo IED, que
operacionaliza a implementação do OP (entre 2003-2004). A transferência acontece de forma independente. A experiência de Fissel
torna-se importante no contexto do Senegal, pois além de ser pioneira é um caso em que o OP é implementado com sucesso numa
comunidade rural.

Conclusão
A circulação internacional de políticas públicas é um fenómeno
complexo que está inserido em dinâmicas de diferentes níveis: global, regional e local. Há factores que são determinantes no processo
de difusão regional do OP. Este artigo procurou mostrar a importância dos indivíduos nos processos de difusão, bem como das redes,
eventos e catalisadores regionais. As transferências são processos
mais pontuais e exigem acção de outra natureza.
A vontade política foi uma condição para que as transferências acontecessem nos casos analisados. O suporte técnico das ONG também
contribuiu, no caso de Fissel e de Makhado. Todavia, não foram suficientes para assegurar a permanência desta última experiência. Em
Fissel, a sociedade civil tradicionalmente activa é importante para
dar o mote ao processo. No caso de Maputo, o impasse político parece ser uma fragilidade. A presença das instituições internacionais,
neste caso, como o Banco Mundial, revela-se fundamental para retomar o OP. A África consolidou um corpo de experiências sólidas
e tem a previsão de aumentar o número de OP rapidamente nos
próximos anos. Levar em conta as dinâmicas de difusão regional
é um elemento que pode orientar o novo cenário que se abre no
continente em matéria de OP. As lições que as transferências oferecem, pelo seu sucesso ou pelas suas fragilidades, servem como
farol para construir práticas sustentáveis no futuro.
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EXPERIÊNCIA DE
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
NOS CAMARÕES
Introdução
Nos Camarões, a lei constitucional de 18 de Janeiro de 1996 representa um marco no
processo de descentralização. Duas inovações importantes são dignas de menção:
por um lado, a institucionalização de um organismo, o Senado, ainda não implantado, que “representa as comunidades territoriais descentralizadas” (art.º 20.º) e,
por outro lado, as disposições constitucionais relativas a “Comunidades Territoriais
Descentralizadas” (título X). Em Julho de 2004, o Chefe de Estado promulgou diversas leis relativas à descentralização - Lei N.º 017/2004 referente à orientação da descentralização, Lei N.º 018/2004 que estabelece as regras comuns e Lei N.º 019/2004
que define as regras para regiões.
Em 2005, na sequência do Decreto N.º 2005/104 de 13 de Abril de 2005 do PrimeiroMinistro sobre a MINATD foi criada uma direcção técnica encarregada das questões
relacionadas com a descentralização, nomeadamente o Departamento das Autoridades Regionais e Locais (DTCD). Em 2008, graças ao Decreto N.º 2004/320 do Presidente da República sobre a organização do governo, o “Ministério da Administração
Territorial” passou a ser o “Ministério da Administração Territorial e da Descentralização” (MINATD), com um Ministro Delegado a cargo das questões relativas à
descentralização. Em 2009, foi promulgada uma lei sobre o funcionamento do DTC
para que os municípios aderissem à abordagem do programa de orçamentação; esta
surgiu na sequência da adopção de um novo regime financeiro que estabelece o Programa do Orçamento do Estado. Esta Lei entra em vigor em 2013 com uma inovação
baseada em resultados orientados para o orçamento. Em 2012, a preparação do orçamento programado ao nível nacional integrou prioridades, por vezes questões dos
Planos de Desenvolvimento Comunitário (PDC).
A evolução destes despachos normativos e institucionais ilustra uma “nova governação baseada em dinâmicas locais” que envolve o povo no desenvolvimento e na
implementação de políticas públicas. No entanto, no plano social, 40% dos camaroneses vivem abaixo do limiar da pobreza. Isto deve-se à má governação, à corrupção,
à falta de envolvimento da comunidade na gestão de políticas públicas e ao fraco
acesso do povo aos serviços sociais básicos. É neste contexto que o Orçamento Participativo se posiciona para facilitar este envolvimento.
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História do Orçamento Participativo nos Camarões
O Orçamento Participativo (OP) é visto como uma ferramenta que pode contribuir
para uma melhor implementação da descentralização. Foi criado pela primeira vez
em 1989, em Porto Alegre, no Brasil. Fez a sua entrada em África, particularmente nos
Camarões, em 2003, com a Cimeira Africities, de Yaoundé. Nessa ocasião, foi assinada
uma carta de intenções para o Orçamento Participativo, em 4 de Dezembro de 2003,
na presença do Presidente do Município de Guediawaye, Senegal, do representante da
Aliança Internacional dos Habitantes – África e da Directora Executiva do UN-Habitat em África. A carta surgiu em virtude de uma série de debates e consultas entre 5
municípios dos Camarões, a Agência de Cooperação de Municípios Brasileiros, representada pela cidade de Caxias do Sul, o Município de Montevideo, a Coordenação para
a América Latina e Caraíbas do Programa de Gestão Urbana, o programa UN-Habitat,
a Parceria de Desenvolvimento Municipal ASSOAL para o Desenvolvimento Local e a
Rede Nacional dos Habitantes dos Camarões (RNHC).
Desde a assinatura da carta de intenções, em Dezembro de 2003, aproximadamente
57 municípios comprometeram-se a utilizar este modo de programação e gestão fiscal em diferentes regiões dos Camarões. Os resultados destas experiências têm sido
capitalizados e a restituição foi feita durante diversas reuniões nacionais e internacionais (Africities 2006, 2009, 2012, Fórum Global de Democracia em 2007, Trienal
de Residentes, Fórum Social Urbano, Fórum Urbano Mundial, etc.).
Os resultados preliminares desta fase experimental tiveram um impacto importante no domínio da melhoria da participação dos cidadãos, promoção do OP, melhoria
da governação e acesso a serviços sociais básicos.

Experiência de Orçamento Participativo nos Camarões
O OP é um dispositivo fácil e adaptável às realidades, no sentido em que, desde a primeira experiência em Edzendouan e Batcham, sob a orientação da ASSOAL nos Camarões, o OP tem sofrido alterações, incluindo a utilização de tecnologias de informação e comunicação (www.ecoledelagouvernance-cm.org), orçamento sensível ao
género, orçamento territorial, monitorização do orçamento, índice de transparência
do orçamento local, orçamento simplificado, visualização de orçamentos (www.cameroon.openspending.org), cadernos de avaliação dos cidadãos, etc.
Actualmente, estão em curso programas de facilitação e apoio à implementação da
descentralização, entre os quais: o Programa de Apoio à Descentralização e ao Desenvolvimento Local (PADDL), a Agência de Cooperação Internacional Alemã (GIZ),
o Programa Nacional de Desenvolvimento Participativo implementado com o apoio
financeiro do Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento, etc. A União
Europeia apoia este processo disponibilizando recursos mobilizados pelos municípios
e OSC para melhorar a respectiva participação na governação local. Apesar de todas
estas iniciativas, os progressos alcançados em termos de capacitação dos actores locais permanecem mitigados. Por esta razão, é necessário aprofundar o processo, começando por introduzir uma abordagem para a implementação controlada, garantir a
capacitação dos intervenientes, reforçar a participação dos cidadãos, a responsabilidade social dos eleitos, melhorando os processos de planificação e de programação das
políticas públicas locais e implementando mecanismos de monitorização e avaliação.
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Resultados
No âmbito da experiência dos Camarões, devem ser mencionados os seguintes resultados tangíveis:
1) O conceito de OP pertence a actores do desenvolvimento;
2) A participação dos cidadãos e a transparência fiscal do OP foram melhoradas
nos municípios;
3) Os municípios estão estruturados em espaços de consulta nos bairros;
4) A utilização das TIC é adoptada nos municípios que utilizam o OP;
5) As receitas fiscais foram melhoradas nos municípios que utilizam o OP;
6) Foi criada a Aliança dos Camarões para o OP e as Finanças Locais;
7) O acesso da população aos serviços sociais básicos foi melhorado.

Defesa da institucionalização do Orçamento Participativo
Considerando o entusiasmo criado pelo OP nos Camarões, a Aliança dos Camarões para
o Orçamento Participativo e as Finanças Locais foi criada em 2007, com a finalidade
de promover e criar um espaço de intercâmbio. Esta plataforma pretende que todos
os municípios dos Camarões implementem o OP. Desde 2010 que esta defesa está empenhada em que o Estado dos Camarões institucionalize este dispositivo e o torne legalmente obrigatório para todos, como acontece no Perú e na República Dominicana.
Para tal, a Associação dos Presidentes de Câmara dos Camarões CUCV assumiu o
compromisso de cumprir este desafio. Foi criada uma plataforma com múltiplos
intervenientes onde são membros, o governo, os parceiros técnicos e financeiros
e representações diplomáticas (Brasil, França, etc.). Espera-se que seja concluída e
proposta a legislação ao governo dos Camarões, para que o OP seja institucionalizado através de uma estratégia nacional, assegurando a sua aplicabilidade a todos
no contexto da descentralização. À luz desta análise dos benefícios e desafios, os
motivos por que o OP deveria ser institucionalizado nos Camarões são os seguintes:
• Reduzir a pobreza;
• Promover a participação dos cidadãos na implementação de políticas públicas;
• Melhorar a orientação dos recursos transferidos;
• Melhorar a coordenação entre os actores;
• Prestar contas;
• Melhorar as receitas locais;
• Melhorar o acesso a serviços básicos;
• Melhorar a consideração dos actores sociais;
• Aproximar a administração dos administrados;
• Promover a transparência na gestão de políticas locais;
• Criar e utilizar as TIC.
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Dificuldades encontradas no orçamento participativo
Nos Camarões, algumas dificuldades estão a prejudicar o desenvolvimento deste
dispositivo, entre as quais:

Ao nível do governo
Apesar da Descentralização nos Camarões e do importante papel da sociedade civil,
existe uma falta de coordenação entre os diferentes actores (governo, sector privado
e sociedade civil), vista com desconfiança pelas autoridades relativamente à participação da sociedade civil, e uma falta de entusiasmo do governo por este dispositivo.
Também notamos pouca apropriação deste dispositivo.

Ao nível dos municípios
Nota-se a ausência de um quadro jurídico em oposição à aplicação de um OP rigoroso nos executivos municipais, a adopção está assim ligada à sua vontade política.
Verifica-se a ausência de mecanismos adequados e ferramentas que assegurem aos
eleitos a transparência dos dados e relatórios, bem como de cidadãos que sigam e
monitorizem o trabalho dos eleitos ou que façam com que estes últimos sejam democraticamente responsabilizados pelas suas decisões. Alguns acreditam que é uma
ferramenta para mobilizar eleitores.

Ao nível das organizações da sociedade civil
As organizações são frequentemente criticadas, isto deve-se à sua fraqueza organizacional e confusão de funções. Existem também OSC oportunistas que tornam
o trabalho deste grupo de actores pouco claro. O fenómeno da corrupção corrompe
processos e destrói iniciativas de desenvolvimento com um impacto psicológico grave, a preguiça tornou-se uma “virtude” tanto para uma série de jovens como para
alguns adultos a cargo de determinadas estruturas públicas e privadas.

Ao nível das populações
No entanto, apesar de alguns progressos, a participação do povo no processo de tomada de decisões ainda é reduzida. Diversos factores podem ser citados para explicar esta situação. Em primeiro lugar, existe uma falta de formação e informação aos
cidadãos sobre os seus direitos e obrigações. Existe actualmente uma coexistência
pacífica entre diferentes grupos étnicos, mesmo que o actual debate entre “estrangeiro” e “nativo” seja perigoso para a paz. Este clima ajuda a reduzir a participação
de determinados segmentos da população no desenvolvimento do seu espaço vital.
Além disso, a participação de alguns grupos sociais, como habitantes de bairros da
lata, mulheres e jovens em organismos consultivos e na gestão local, permanece
muito reduzida. Infelizmente, isto resultou frequentemente na consideração inadequada das suas necessidades e aspirações nos planos, programas, projectos e orçamentos que os acompanham.
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Conclusão
Após esta apresentação da experiência de OP nos Camarões, as avaliações feitas recentemente realçam uma série de desafios à sustentabilidade desta ferramenta. Estes desafios estão relacionados com os diferentes lados do OP:

Melhoria qualitativa e normativa da mobilização dos cidadãos
Uma das principais conclusões é a reduzida participação de mulheres e jovens. O envolvimento destes grupos em relação ao seu número demográfico mantém-se baixo.
Uma maior participação de mulheres e jovens continua a ser o principal desafio inerente à componente operacional de um processo como o Orçamento Participativo.

Desafio de propriedade
É necessária uma ampla disseminação e propriedade do OP nos Camarões. Esta necessidade de apropriação pelos actores (OSC e outros actores institucionais, como os
municípios) tem de satisfazer, no mínimo, dois pré-requisitos: (i) comunicação institucional sobre experiências de OP intensas; (ii) transferência de conhecimentos,
competências e tecnologias necessários para implantar iniciativas que promovam
uma maior participação dos cidadãos.

A escala de transição
A escala de transição que segue o desafio de propriedade também se baseia na inclusão e/ou partilha de um maior número de actores do OP que trata de um processo
de cidadãos. Esta escala de transição devia basear-se em actores estratégicos, como
governos locais/municípios, organizações da sociedade civil e entidades ligadas ao
governo central.

Institucionalização do Orçamento Participativo
A institucionalização do Orçamento Participativo é um desafio fundamental. É uma
resposta à procura local de maior responsabilidade e prestação de contas dos governos, mas também de maior envolvimento dos cidadãos em processos de tomada
de decisão, envolvimento para além da informação por si só. Um processo destes é
favorecido pelo contexto da descentralização contínua e podia apoiar-se em acções
de adopção de uma Lei relativa ao Orçamento Participativo e, consequentemente, na
definição de uma verdadeira estratégia nacional na matéria, juntamente com uma
lei relativa ao Orçamento Participativo. No entanto, isto requer um verdadeiro trabalho de advocacia.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
E PROCESSO ORÇAMENTAL
NA PROVÍNCIA DO KIVU SUL
Resumo

Palavras-chave

Frequentemente, o Orçamento Participativo (OP) é examinado como algo separado dos

Participação

processos de orçamentos regulares, sendo lido como um tipo de “política sectorial”

Processo Orçamental

que proporciona, simultaneamente, dinamização das instituições locais e do tecido

Participativo

social, mas que tem impacto limitado sobre o processo de orçamento geral. A este

Orçamental

respeito, a experiência que teve início em 2011 na Província do Kivu Sul da República

Orçamento

Democrática do Congo representa um caso raro, porque, desde o início do OP, imaginava-se que poderia ter um impacto significativo no orçamento local dos municípios
envolvidos e na relação com as transferências de recursos concedidos aos mesmos
pelo Governo Provincial. Por estas razões, o artigo analisa o Orçamento Participativo
do Kivu Sul sob a perspectiva do processo de orçamentação geral. Este artigo tenta
destacar uma série de actividades e opções adoptadas relativamente ao processo de
OP, as quais foram capazes de ir além do que a mera promoção de uma tomada de decisão democrática e transparência orçamental. A estrutura hierárquica do OP e a sua
equipa de apoio, bem como o compromisso político, contribuíram para facilitar o êxito
do processo. Entidades descentralizadas têm recebido formação sobre o modo como
podem associar cidadãos durante a preparação de estimativas orçamentais e intervenientes-chave têm sido envolvidos para facilitar o processo. As cobranças de receitas
têm registado melhorias bem como transferências intergovernamentais a receber do
governo provincial por entidades descentralizadas, enquanto as autoridades locais se
tornaram mais realistas ao fazerem as suas estimativas sobre as receitas e despesas
futuras. Até à data, os cidadãos têm sido associados para determinar as prioridades de
investimento para o exercício de 2012 e 2013, divulgando alguns desafios interessantes para as melhorias e o aumento progressivo da experiência no futuro.

Introdução
Orçamento público refere-se ao documento que contém uma previsão das despesas e
receitas governamentais para o exercício seguinte, que, em muitos países, não corresponde ao ano civil. Constitui um instrumento-chave para a expressão e execução de
todas as políticas orçamentais, na medida em que permite guiar as actividades económicas, sociais, políticas e outras de uma comunidade numa determinada direcção, a
fim de concretizar objectivos e metas previamente definidos. Também é suposto que
seja uma ferramenta central para responsabilizar os governos executivos através do
controlo de assembleias (que também incluem membros das oposições) e informar
os cidadãos sobre o modo como os seus impostos estão a ser utilizados. É, portanto, uma ferramenta política “crucial”
, apesar de ter vindo a ganhar progressivamente
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uma complexidade técnica de alto nível que distorceu a sua percepção pública, levan1

Jack R. Huddleston: An introduction to local

do muitas pessoas a pensarem que é sobretudo uma “ferramenta técnica do gover-

government budgets: A guide for planners,

no”. Tal como aconteceu noutros continentes, durante a descentralização africana e os

Madison, Wisconsin, 2005, pág. 2

processos de democracia, muitos países transferiram as responsabilidades do governo
central para os governos locais, provinciais e/ou regionais. Uma das vantagens reco-

2

Mihály Hôgye: Theoretical approaches to

public budgeting, Budapest, 2002, pág.

nhecidas aos governos locais é o facto de estarem bastante interessados em relacionar
as suas tarefas fiscais e orçamentais com os princípios de capacidade de resposta, participação dos cidadãos, responsabilidade e mobilização melhorada das receitas. Como

3

Anwar SHAH: Public sector governance

é o orçamento do governo local que normalmente determina que prioridades públicas

and accountability series, local budgeting,

serão abordadas todos os anos e de que modo os fundos públicos serão gerados e quem

Washington, 2007, pág. 27

pagará os impostos locais, é possível imaginar que o orçamento do governo local tenha tendência para reflectir a saúde geral da economia local, tornando-se o espaço em

4

RDC: Lei n.º 11/011, de 13 de Julho de 2011,

relativa às Finanças Públicas, Bukavu, art.º
3.º (4) e (5)

5

Comité de Orçamento do Governo Local

de Uganda: General Guide to the Local
Government Budget Process for District &
LLG Councillors, NGOs, CBOs & Civil Society,
pode ser acedido online: www.lgfc.go.ug/
archives.php
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Mihály Hôgye: Idem, pág. 6

que a atenção pública está concentrada.1
O Governo da República Democrática do Congo (RDC) aderiu tarde ao processo de
descentralização, que teve início em 2006 como um novo modo de gestão dos assuntos públicos. Através do seu programa de actividades de cinco anos, entre 2007
e 2011, o Governo da RDC criou uma série de opções relacionadas com o princípio da
boa governação, descentralizando algumas funções para o nível Provincial e outras
Cidades, Distritos, Sectores e Chefados. A Província do Kivu Sul, uma das 10 províncias da RDC, é uma zona difícil, marcada por diversos anos de tensões étnicas e
políticas (acolhendo, por isso, um grande número de instituições de ajuda internacionais), que, em 2010, decidiu experimentar o processo de Orçamento Participativo
(OP) como uma opção para reforçar a transparência no processo orçamental e melhorar o próprio orçamento.
Este documento pretende descrever o modo como o OP está a trabalhar no processo
orçamental da Província do Kivu Sul e descobrir o seu possível contributo no âmbito
da transparência e melhoria do orçamento, estando estruturado em três partes. A
primeira pretende resumir o processo de orçamento local e as suas principais fases;
a segunda é dedicada à compreensão do processo de orçamento participativo na Província do Kivu Sul; e a terceira parte tenta descrever a tendência de algumas actividades levadas a cabo em associação com o processo, nomeadamente nos domínios
administrativo e financeiro.

1. Orçamento público e processo orçamental local
O orçamento público, segundo Mihály Hôgye2, pode ser visto como o instrumentochave da expressão e execução de políticas económicas dos governos, sendo o “cerne3” do sistema de administração fiscal e um tipo de “filtro” entre as promessas
políticas e as medidas que uma administração concretamente implementa. As suas
funções incluem a coordenação e o controlo das despesas públicas para atingir objectivos previamente definidos, que constituem a espinha dorsal de programas políticos/administrativos de instituições públicas. Por definição, o orçamento público é o
processo de planeamento, adopção, execução, monitorização e auditoria do programa
fiscal do governo para um ou dois anos no futuro. Um aspecto importante que vale a
pena salientar - porque frequentemente é objecto de uma série de mal entendidos,
mesmo entre os membros de instituições públicas - é que um orçamento previsional
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não constitui imediatamente uma quantidade de recursos num cofre, que poderiam
ser imediatamente gastos, porque é apenas uma “previsão” das despesas e receitas
governamentais para o exercício seguinte, podendo não corresponder ao valor real
que entrará nas contas institucionais, dependendo do modo como uma grande parte
de cobrança de impostos, a recuperação de custos da prestação de serviços, transferências de recursos e outros processos serão executados. No lado das despesas, um
orçamento previsional também pode ser subestimado ou sobrestimado em relação ao
“orçamento consolidado” que será calculado apenas no final do respectivo exercício.
No caso da República Democrática do Congo, o Orçamento de Estado é um documento que contém estimativas de receitas e despesas do governo central, incluindo as 10
províncias cujos orçamentos também contêm receitas e despesas de entidades locais
descentralizadas4. Estas últimas frequentemente actuam como laboratórios nacionais
de experimentação governamental, ensaio de inovações através de êxito e falhas.
Embora a aprovação do orçamento esteja longe de ser a única tarefa das autoridades
locais e provinciais, sem dúvida, é uma das mais importantes actividades realizadas
todos os anos. Normalmente envolve consultas e negociações entre o conselho e diversos partidos importantes, compilação de contributos no âmbito do planeamento
e da orçamentação pelos níveis mais inferiores de governo local e sublocal, debates
públicos, etc. Caso existam obrigações formais em termos de resultados finais, o processo orçamental pode ser organizado de muitas formas e pode variar ligeiramente
de autoridade local para autoridade local e de um ano para o outro. Não obstante,
estas variações, que se devem frequentemente às diferentes condições financeiras e
políticas locais, necessitariam de um processo democrático de orçamento transparente e participativo5, o que, em muitas instituições administrativas congolesas, está
longe de acontecer. Embora o processo de preparação e discussão do orçamento público tenha progredido consideravelmente nas últimas décadas, a qualidade do processo e dos documentos finais ainda está longe de ser o que deveria para satisfazer os
requisitos do quadro jurídico. Especificamente, as previsões das receitas e despesas
divergem frequentemente da realidade, as alterações em documentos de responsabilidade reflectem a utilização de práticas políticas domésticas e determinadas distinções (como as diferenças entre despesas correntes e de capital) são muitas vezes deliberadamente esbatidas.6 Deste modo, as atribuições de despesas no plano de trabalho
e no orçamento anuais são frequentemente realistas e alcançáveis.
Na RDC, o orçamento financeiro previsional anual dos governos provinciais e locais
é aprovado pelo órgão legislativo, sendo, na maioria das vezes, uma combinação de
muitas opiniões diferentes dos funcionários eleitos sobre o modo como os dinheiros públicos deveriam ser angariados e gastos no ano seguinte. O diagrama abaixo
resume o processo orçamental na Província do Kivu Sul, estando dividido em duas
partes. Na primeira, que tem lugar entre Março e Maio, os orçamentos das entidades
descentralizadas são elaborados e aprovados pelo governo provincial, enquanto os
orçamentos de serviços provinciais começam a ser elaborados em Maio e são aprovados em Agosto, publicando o Governador da província uma lei orçamental após a
aprovação do conselho provincial.
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Diagrama 1 Processo de Orçamento
Padrão na província do Kivu Sul

7

Emmy MBERA: Feasibility study of the

Participatory Budgeting in the South Kivu
province of the DRC, Bukavu, 2009, pág. 37

8

Apresentação feita em 26 de Agosto de

2009.

MARÇO

MARÇO

O Ministro do Governo Central a cargo do

O Ministro Provincial a cargo do orçamento emite

orçamento emite uma instrução para os

uma instrução para os serviços provinciais, bem

serviços centrais, bem como para os serviços

como para as entidades descentralizadas, sobre a

descentralizados, sobre a elaboração do orçamento.

elaboração do orçamento.

ABRIL

ABRIL

O governo provincial cria uma comissão

As entidades descentralizadas apresentam

orçamental para examinar as estimativas

propostas das estimativas orçamentais ao

orçamentais das entidades descentralizadas.

governo provincial.

MAIO

MAIO

A comissão orçamental examina as estimativas

O governo provincial aprova o orçamento das

orçamentais de cada entidade descentralizada.

entidades descentralizadas (cidades, distritos,
chefados e sectores).
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MAIO

MAIO

O governo provincial publica uma ordem

O governo provincial apresenta dados

sobre a aprovação do orçamento das entidades

estatísticos sobre receitas provinciais aos

descentralizadas.

serviços provinciais.

MAIO

MAIO

O governo provincial cria uma comissão

A comissão do orçamento provincial elabora

orçamental para examinar as estimativas

estimativas das receitas e despesas do governo

orçamentais do governo provincial.

provincial.

JUNHO

JUNHO

A comissão do orçamento provincial apresenta

O governo provincial apresenta o orçamento

estimativas das receitas e despesas ao governo

aprovado pelo gabinete provincial ao conselho

provincial para aprovação.

provincial para aprovação final.

JULHO

JULHO

O conselho provincial examina e adopta as

O conselho provincial apresenta o orçamento

estimativas orçamentais.

adoptado ao governo provincial.

AGOSTO

AGOSTO

O governo provincial apresenta ao governo central

O governador da província publica uma lei

o orçamento adoptado pelo conselho provincial.

orçamental para a província.

EMMY MBERA E GIOVANNI ALLEGRETTI

Importa sublinhar que este calendário rigoroso é determinado pela

Em 2009, o Governador do Kivu Sul - durante a apresentação das

complexa interdependência multiníveis que um país ainda centra-

estimativas orçamentais para 20108 aos membros do conselho -

lizado estabeleceu entre os diferentes orçamentos das entidades,

resumiu alguns dos constrangimentos estruturais que a Provín-

obrigando as autoridades locais a receber e enviar um feedback

cia enfrentava, como o baixo grau de cumprimento das obrigações

contínuo para o governo provincial, de cujas transferências das

fiscais, a corrupção sistemática que afecta agentes e funcionários

respectivas receitas dependem consideravelmente. Neste âmbito, o

públicos, o modo arcaico de prestar serviços públicos, o desenvol-

orçamento participativo pode ser visto como um processo de toma-

vimento bastante informal do sector, a baixa capacidade das indús-

da de decisões através do qual os cidadãos, quer como indivíduos ou

trias, a falta de incentivos políticos, etc. O Governador apresentou

através de associações cívicas, podem voluntariamente contribuir

provas das consequências que tal situação tem sobre a estrutura or-

para a tomada de decisões sobre uma parte do orçamento anual das

çamental, sublinhando o modo como fugas na cobrança de impos-

autoridades locais, durante uma série de reuniões públicas agen-

tos, juntamente com a fraude e evasão fiscal e o desvio de fundos

dadas com os funcionários governamentais no primeiro período do

públicos, acontecem a diversos níveis, incluindo um “círculo vicio-

ano. Deve ser esclarecido que na RDC apenas os membros dos con-

so” por causa da estreita inter-relação que existe entre os sistemas

selhos provinciais são eleitos, enquanto as restantes autoridades

provinciais e os sistemas orçamentais locais. Tendo este quadro

ainda são nomeadas pelo governo central (como no caso dos pre-

em consideração, o Governador propôs testar uma experiência de

sidentes dos municípios) ou pertencem às autoridades consuetudi-

orçamento participativo em 8 das 27 entidades descentralizadas

nárias tradicionais, que normalmente administram os orçamentos

com a ideia de reforçar simultaneamente os orçamentos locais e,

públicos, tendo um grau de responsabilidade muito pequeno du-

consequentemente, o orçamento provincial. Afirmou que, nos anos

rante a sua acção. Por esta razão, o seu mandato não é submetido a

anteriores, a província mal transferiu os montantes devidos para as

confirmação discricionária ou eleitoral.

entidades descentralizadas porque estava céptica sobre a sua capa-

O Kivu Sul, uma das 10 províncias da RDC (a que tem de ser adicionada a Cidade de Kinshasa, que também tem o estatuto de pro-

cidade de administrar o orçamento e prestar serviços e implementar obras públicas.

víncia), está marcado pelas condições de vida muito pobres dos

A ideia de experimentar o OP assumiu uma forma forte e concre-

agregados familiares, sendo a terceira província na RDC com a

ta durante um seminário realizado em Abril de 2010 no âmbito do

incidência de pobreza mais elevada (84%), depois das províncias

Projecto de Capacitação na Governação (PCBG) que o Governo Pro-

do Equador (93%) e de Bandundu (89%).7 No seu Plano Plurianual

vincial do Kivu Sul gere em colaboração com o Instituto do Banco

de Actividades 2007/2011, o governo da República Democrática do

Mundial (IBM). Este programa encomendou um estudo de viabi-

Congo reconheceu os pontos fracos da sua administração pública,

lidade do orçamento participativo nesta província, identificando

materializados pelo baixo desempenho, tanto em termos de qua-

um vasto número de desafios e oportunidades. Os 8 funcionários

lidade como de quantidade, dos serviços esperados pelos cidadãos

que se voluntariaram para participar na experiência apoiada pela

e pela fraca gestão dos recursos disponíveis. A solução indicada no

província foram as autoridades consuetudinárias que administram

documento pelo governo incluía a implementação - a diferentes

cinco zonas rurais (Luhwindja, 64.300 habitantes dispersos por

níveis de intervenção - de uma série de mecanismos para asse-

26 aldeias; Kabare, 618.452 habitantes distribuídos por 67 aldeias;

gurar mais rastreabilidade, visibilidade e controlo de actividades

Wamuzimu, 552.997 habitantes em 184 aldeias; Bafuliro, 440.000

e investimentos, indicando que poderiam ser conseguidos através

habitantes dispersos por 152 aldeias; Ngweshe, 617.034 habitantes

de uma abordagem participativa, valorizando o papel dos meios

distribuídos por 656 aldeias) e três municípios urbanos que, em

de comunicação social, relatórios públicos sobre o estado dos pro-

conjunto, formam Bukavu, a capital do Kivu Sul (Ibanda, 249.793

gramas de financiamento para erradicar a pobreza, bem como do

habitantes; Kadutu, 268.991 habitantes; Bagira, 199.357 habitantes).

papel do parlamento e dos beneficiários na monitorização das despesas públicas. Tendo em conta este compromisso do governo da
RDC, a Província do Kivu Sul decidiu introduzir o Orçamento Participativo como uma oportunidade para tornar essas medidas mais
concretas e remediar alguns dos pontos fracos da sua administração, mencionados acima.
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Como foi imaginado o OP e como funciona na Província do Kivu Sul?
Orçamento Participativo na Província do Kivu Sul foi definido no Art.º 2.º do Decreto
Provincial n.º 12/03/GP/SK, de 5 de Outubro de 2012, relativo à Institucionalização do
OP nas Entidades Descentralizadas da Província como o “processo de investimento de
base que prossegue com a colaboração de cidadãos e actores estatais e não estatais nas
entidades descentralizadas.” O processo que tem sido construído desde 2011 consiste
na abertura de espaços a cidadãos para debate e (em algumas entidades descentralizadas) na votação de parte do componente de investimento do orçamento previsional. É composto por dois sub-ciclos principais; o primeiro ciclo consiste na elaboração
da proposta orçamental, tendo em conta as prioridades escolhidas pelos cidadãos em
colaboração com actores políticos e técnicos. O segundo está mais relacionado com a
implementação de prioridades co-decididas, consideradas indispensáveis para criar
confiança na autoridade local, no que respeita à sua capacidade de produzir resultados
concretos e gerir os pagamentos dos impostos de cidadãos. O primeiro passo normalmente termina com uma sessão de votação do orçamento durante uma reunião geral
da população em diferentes entidades descentralizadas; no entanto, em alguns chefados, esta votação não tem sido feita e o processo de OP estava mais perto de uma
“audiência selectiva” do que de um verdadeiro espaço de co-decisão.
O diagrama abaixo, que apresenta o resumo dos principais momentos comuns que
caracterizaram o processo de OP nas diferentes entidades administrativas (desde a
orientação orçamental à votação de prioridades para o exercício de 2013), mostra um
desfasamento entre o verdadeiro processo orçamental, que teve lugar em 2011, e as
datas padrão que normalmente regem o ciclo orçamental na Província do Kivu Sul.

Diagrama 2 Primeiro sub-ciclo do

ABRIL 2011

JUNHO 2011

Orçamento Participativo de 20139

Reuniões de orientação do orçamento a realizar

Reuniões de sensibilização do público, a realizar

Fonte Relatório do workshop sobre

pelo presidente do município com a equipa

pela equipa técnica municipal, membros de

capacitação de actores e intervenientes

financeira municipal.

associações, cidadãos, chefes consuetudinárias,
etc.

do OP (28 fev./ 1 mar. 2011). Relatório
elaborado pelo Projecto de Capacitação
na Governação.

9

O diagrama foi concebido utilizando

JULHO 2011

JUNHO 2011

Fóruns de representantes ou delegados

Fóruns de bairro

(compostos por delegados de fóruns de bairro e

Fóruns temáticos

temáticos).

a informação fornecida no relatório do
workshop sobre capacitação de actores e

AGOSTO E SETEMBRO 2011

NOVEMBRO 2011

intervenientes do OP, realizado entre 28

Membros do fórum de representantes,

Sessões de votação por cidadãos nas reuniões

de Fevereiro e 1 de Março de 2011, relatório

equipas técnicas e prioridades de revisão dos

gerais

elaborado pelo Projecto de Capacitação na
Governação. Os participantes elaboraram e
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especialistas, a fim de as transformarem numa
proposta completa (viabilidade e prioridades).

acordaram sobre o programa de actividades

MARÇO 2012

DEZEMBRO 2011

para o OP, para os exercícios de 2012 e 2013.

Apresentação da proposta orçamental ao governo

Registo das prioridades votadas no projecto de

provincial

orçamento para 2013
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Comparado com o diagrama 1, que descreve o ciclo orçamental

Também é necessário salientar que diversas autoridades locais

normal no Kivu Sul, o diagrama 2 mostra que o OP se situa à frente

que participaram no curso de formação em 2011 (incluindo os três

do processo normal e que as prioridades de investimento votadas

presidentes de câmara dos municípios de Bukavu) não eram os

podem ser integradas no processo padrão. De certo modo, o OP

mesmos funcionários que se tinham comprometido com o OP em

está enraizado no processo orçamental tradicional, enriquecendo

2010, devido a um ciclo de mudança de gestão no governo; mas os

a preparação do projecto da entidade descentralizada apresenta-

novos funcionários confirmaram o compromisso dos seus prec-

do à província, para que o governo provincial possa transferir as

edentes, tendo sido convencidos pelo Governador Provincial que

quantidades de recursos devidas para os níveis locais, após ter re-

imaginava o OP como uma reforma estrutural para permitir uma

cebido os contributos do governo central.

nova relação com base na confiança entre os níveis provincial e

No que respeita ao segundo sub-ciclo, dedicado à monitorização

local da estrutura administrativa.

da execução do orçamento das entidades descentralizadas e à re-

O Diagrama 3 representa um plano de acção comum para todas as

alização dos projectos participativos, o seu funcionamento pode

entidades territoriais descentralizadas do Kivu Sul, mas não reflecte

ser resumido no Diagrama 3, que representa o plano de acção es-

os atrasos que aconteceram concretamente (de diferentes manei-

tabelecido durante o Workshop de Capacitação, realizado entre 28

ras) nos territórios que experimentaram o OP pela primeira vez em

de Fevereiro e 1 de Março de 2011, pelo Instituto do Banco Mundial,

2011. Como se pode ver, as ideias originais pretendem criar algumas

com a presença do especialista em OP da Associação Assoal nos Ca-

comissões de monitorização das obras públicas em curso que já po-

marões, uma ONG que, desde 2003, tem estado a trabalhar naquele

diam começar a funcionar em 2011, enquanto a primeira experiên-

país em experiências de Orçamento Participativo. O aspecto inter-

cia de OP tinha lugar. Esta ideia teve origem na vontade de ver o OP

essante deste evento de formação foi o facto de ter alargado o âm-

como um "ambiente propício" que (rapidamente após o seu nasci-

bito da primeira experiência de OP. De facto, no evento de Abril de

mento) poderia promover uma importante transparência relativa-

2010, apenas 6 territórios descentralizados se tinham voluntariado

mente à gestão orçamental e responsabilizar mais as autoridades

para a experiência de OP em 2011, mas - uma vez que o workshop de

locais, para que (ainda antes do primeiro ciclo participativo estar

Fevereiro de 2011 estava aberto à participação de mais autoridades

concluído) os cidadãos pudessem ganhar gradualmente confiança

locais - dois novos chefados decidiram juntar-se à experiência,

nos seus administradores políticos.

convencidos pela explicação dada durante a formação.

MAIO 2011

JUNHO 2011

Diagrama 3 Segundo sub-ciclo do

Reunião informativa de actores relativamente a

Transmissão da informação orçamental nos

Orçamento Participativo para o exercício

projectos registados no orçamento de 2011.

bairros.

de 2011

ABRIL A DEZEMBRO 2011

JUNHO 2011

capacitação de actores e intervenientes

Divulgação da informação sobre projectos em curso.

Divulgação da informação sobre projectos em

do OP (28 fev./ 1 mar. 2011). Relatório

curso.

elaborado pelo Projecto de Capacitação

Fonte Relatório do workshop sobre

na Governação.

ABRIL A DEZEMBRO 2011

DEZEMBRO 2012

Visitas de trabalho relativamente a projectos em

Elaboração de relatórios de monitorização.

curso pelo comité de monitorização.

MARÇO 2012
Reuniões de informação.
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Abaixo, é representada a estrutura padrão geral da experiência de orçamento participativo na Província do Kivu Sul. O diagrama representa a tradução gráfica do Decreto
Provincial que - em Outubro de 2012 - consolidou um modelo médio para todas as
entidades descentralizadas, com base no primeiro ano de funcionamento. Representa
um tipo de "denominador comum mínimo" que pode introduzir algumas diferenças
nos territórios locais, dependendo das especificidades na estrutura de aldeias/sectores e da hierarquia em poderes e responsabilidades/tarefas, que podem divergir um
pouco na diferente tipologia de autoridades descentralizadas (municípios, chefados,
sectores, etc.). Durante o ciclo anual de OP, as necessidades e propostas lançadas pelos cidadãos na reunião geral de cada autoridade descentralizada normalmente são
debatidas e discriminadas em fóruns de bairro e votadas na assembleia geral dos cidadãos, dependendo da sua urgência, relevância e dos recursos disponíveis. As prioridades fixadas são depois aprovadas pelo conselho oficial de deliberação de cada
entidade, em conformidade com as leis sobre os orçamentos.

REUNI ÃO GER A L AO NÍV EL
DA S EN T IDA DE S DE SCEN T R A L IZ A DA S

FÓRUNS DE REPRE SEN TA N T E S OU DEL EGA DOS

FÓRUNS DE REPRE SEN TA N T E S

Diagrama 4 OP na província de Kivu Sul
Fonte Tradução Gráfica do Decreto
Provincial n.º 12/03/GP/SK de 5 de 2012,

FÓRUNS T E M ÁT ICO S

FÓRUNS DE BA IRRO

FÓRUNS T E M ÁT ICO S

FÓRUNS DE BA IRRO

design de Emmy M’Bera
10

A estrutura de debate do OP no Kivu Sul é piramidal. No nível superior encontra-se
De acordo com a disposição legal relativa

a reunião geral, que é um tipo de assembleia mista, composta por membros de par-

ao OP no Kivu Sul, os cidadãos podem entrar

lamentos com origem numa entidade descentralizada, juntamente com o Conselho

em todo o lado, mas as responsabilidades

Executivo, membros dos "Fóruns de Representantes", parceiros de desenvolvimento

dos delegados que pertencem a "fóruns de

de uma determinada entidade descentralizada e outros indivíduos convidados pela

representantes" (em Francês "forum des

autoridade oficial da entidade descentralizada. Ou seja, é uma estrutura composta

délégués") dão forma às prioridades que

"por convite".

surgiram durante outros fóruns, a fim de as
transformar em propostas elegíveis.

11

Consultar, por exemplo, o Decreto

Provincial n.o 12/03/GP/SK, 5 out., 2012.

Na sua composição, a "parte aberta" – onde os cidadãos podem entrar10 – é chamada de "Fóruns de Representantes", que têm a função de debater as prioridades provenientes de outros fóruns sublocais (fóruns de bairro e temáticos), sincronizar
propostas de acordo com os campos temáticos e fixar as prioridades sujeitas a uma
avaliação profunda pelos especialistas. De facto, os "Fóruns de Representantes" são
compostos por delegados de outros fóruns (os de bairros e temáticos). Estes últimos
constituem a "base" do domínio participativo. Particularmente, os fóruns temáticos são compostos por actores sociais que vivem numa determinada área específica
e por pessoas que experimentaram determinados problemas em algum sector de
actividade da entidade descentralizada; estes mobilizam outros actores, como intervenientes económicos, jovens, mulheres pessoas com deficiência, representantes
religiosos e comités de desenvolvimento local. Por outro lado, o fórum de bairro é
composto por associações que trabalham em cada bairro, instituições religiosas,
representantes de agregados familiares e comités de desenvolvimento: mobilizam
cidadãos para debaterem problemas dos bairros, definir prioridades a apresentar à
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autoridade municipal e escolher os seus representantes nos “Fóruns de Representantes”. Nem em todas as autoridades locais as regras sobre como indicar membros
destes diferentes espaços são tão claras que permitem afirmar que podem minimizar os problemas de cooptação. Mas, sem dúvida, uma estrutura tão complexa
activou uma onda de mobilização de cidadãos que definitivamente não existia antes
de 2011, especialmente no chefado que tem um elevado número de aldeias isoladas,
onde não seria possível transmitir as prioridades sublocais sem a existência de um
tipo de “estrutura representativa” incluída no processo de OP.
Por fim, é importante realçar a existência de uma “estrutura de apoio” que preste
apoio à implementação de OP em cada entidade descentralizada. Compreende duas
características importantes: (1) o comité de direcção (responsável pela supervisão de
todo o processo, dando uma nova orientação ao mesmo anualmente e realizando regularmente um estudo sobre o impacto do processo, de modo a formular recomendações para as entidades e o governo provincial); (2) a coordenação do OP. Desde 2011 (ao
abrigo das regras oficiais de OP, emitidas pela Província11), esta última é composta pelo
supervisor do orçamento, o gestor de créditos e o cobrador de impostos, sendo responsável por dar orientações orçamentais, definindo as componentes orçamentais que
podem ser submetidas a debate em workshops ou fóruns participativos específicos.

Tendências e ambiguidades da experiência nos domínios administrativo e financeiro
Tal como anteriormente mencionado, a fase-piloto da experiência de orçamento participativo no Kivu Sul teve início em Abril de 2010, mas tornou-se concreta
apenas em Fevereiro de 2011, quando as novas autoridades locais participaram num
curso de formação com o objectivo de imaginar o arranque do processo de OP em 8
entidades descentralizadas. Importa sublinhar que a selecção de entidades administrativas não foi tão fácil como se imagina. De facto, no curso de formação, participou
quase a maioria dos principais líderes das entidades descentralizadas de primeiro
nível (o presidente da câmara da cidade de Bukavu, os presidentes de três câmaras
municipais, os chefes dos chefados e os chefes dos sectores); e muitos destes queriam que a sua entidade fosse considerada para a fase-piloto. Por unanimidade, no
primeiro workshop, os participantes acordaram começar primeiro com um pequeno
número de administrações locais. Durante o workshop realizado em Abril de 2010,
foram tomadas outras deliberações (relativas à criação do Comité de Direcção provincial, ao calendário das actividades relacionadas com o processo de OP, à capacitação dos intervenientes, à ampla divulgação dos resultados do estudo de viabilidade
e aos princípios do orçamento participativo, para mencionar apenas algumas). Relativamente à capacitação, o seminário de formação realizado entre 28 de Fevereiro
e 1 de Março de 2011 foi importante para definir as actividades do projecto-piloto
de OP para os anos 2011, 2012 e 2013. Incluíam a identificação e sensibilização dos
intervenientes e do público, a capacitação para a criação de multiplicadores que poderiam ajudar a enraizar o OP nos 8 territórios locais, a criação de alianças e uma
rede entre os actores, reuniões de orientação orçamental, fóruns de bairro e temáticos, etc. Entre 25 e 29 de Abril de 2011, foi realizado outro workshop sobre finanças
públicas e orçamento participativo na província Kivu Sul, em que participaram três
formadores do Instituto do Banco Mundial. Ambiguamente, foi dada muita liberdade
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às autoridades locais para estabelecer não só o método de OP (consultivo ou co-deci12

A grande maioria dos actores

sivo), como também os critérios para a comunicação e o envolvimento dos cidadãos.

entrevistados durante a avaliação colectiva

A própria escolha dos membros do Comité de Direcção provincial de OP não foi o

promovida pelo IBM em Outubro de

foco de um debate profundo, tendo mais tarde surgido alguns problemas. Estes re-

2011 concordou que insistir em criar um

lacionam-se principalmente com a presença de algumas pessoas que não estavam

arranque mais organizado e devidamente

estritamente ligadas ao tecido social organizado (como no caso de um empresário

monitorizado teria levado apenas a um

das TIC) ou outras que dificultaram a “rotação de membros”
, porque queriam que

“ano perdido” (tal como definido por

o seu mandato fosse uma “tarefa pessoal” e não um papel de representação para

um Presidente de Câmara), ou seja, a

alguns intervenientes sociais; deste modo, quando deixaram de pertencer à organi-

impossibilidade de uma experiência

zação que supostamente representavam no momento em que o Comité de Direcção

concreta para 2011.

foi eleito, lutaram para se manter no Comité de Direcção, em vez de se afastarem e
darem a vez a outros colegas que ainda pertenciam à instituição social.

13

Consultar Relatório de Avaliação do

Instituto do Banco Mundial, 2012.

Outro ponto fraco, determinado pelo curto período de tempo que decorreu entre o
curso de formação e o início das assembleias públicas, estava relacionado com a ausência de uma estrutura de monitorização adequada, responsável pelos 8 projectospiloto seguintes e por disponibilizar uma avaliação comparativa através da observação directa da reunião pública e distribuição do questionário aos participantes. Não
tendo sido disponibilizados fundos específicos para esta tarefa de monitorização
(nem uma parcela para reembolsos dos membros do Comité de Direcção relativamente a viagens para aldeias mais distantes de todas as entidades descentralizadas envolvidas no projecto), foi difícil sistematizar a diferença na organização e nos
resultados consequentes dos oito processos de OP diferentes, desenvolvidos nesse
ano. Os únicos dados recolhidos, que apoiaram a avaliação geral feita pelo Instituto
do Banco Mundial no final de 2011, tiveram de se basear nos disponibilizados por
cada administração local. Podendo tais dados dificilmente ser considerados neutros,
teve de ser organizado um “seminário de avaliação” colectivo (realizado em 26/27
de Outubro de 2011), onde mais de 80 actores das 8 administrações e intervenientes da sociedade civil envolvidos no projecto-piloto tiveram a oportunidade de expor em grupos de trabalho (e em alguns questionários detalhados) as suas opiniões
sobre o primeiro ano de experimentação. Sem dúvida, foi a pressa de dar início às
reuniões públicas em Abril de 2011, sem perder a oportunidade de uma experiência
concreta já em 2011, que tornou este “início imperfeito” aceitável para o Governo
Provincial de Kivu Sul e o Instituto do Banco Mundial que co-financiou o espaço de
formação e algumas das instalações para apoiar a nova experiência. De facto, sabiam
que começar rapidamente era a única forma de não dispersar o entusiasmo criado
nas autoridades locais para o OP durante os eventos de formação; por outro lado, o
quadro jurídico do calendário para a aprovação do orçamento congolês não permitia
alargar o debate público sobre investimentos além de Maio desse ano, por causa da
necessidade de apresentar as estimativas orçamentais locais ao Governo Provincial
e depois ao Governo Nacional. Sob esta perspectiva, a aceitação do compromisso de
iniciar rapidamente uma série de reuniões públicas, mesmo sem ter tempo de tornar
as 8 experiências mais perfeitas e devidamente monitorizadas, era compreensível
do ponto de vista da necessidade de começar uma acção reformista imediata sobre
os procedimentos de aprovação do orçamento, sem perder a única oportunidade que
apareceu para 2011.12 No entanto, esta pressa parecia dispersar alguns potenciais benefícios do processo. Isto foi verdade especialmente para o investimento feito em
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três municípios urbanos (Bagira, Ibanda e Kadutu), onde uma experiência adicionada
foi feita através do projecto “ICT4Government” do Instituto do Banco Mundial. Consistia particularmente em celebrar um acordo com a maior empresa de telemóveis
activa na zona, de modo a informar os cidadãos acerca das reuniões públicas por
mensagens SMS enviadas para todos os números de telefone activos dentro do raio
das antenas locais; e, num dos casos, também foi realizado um “teste beta” para
experimentar a votação prioritária pelos cidadãos através dos telemóveis. Apesar
de, durante a avaliação de Outubro de 2011, terem sido recolhidas algumas provas
empíricas de que diversos participantes foram atraídos para a reunião de OP graças
a estas mensagens SMS, a rápida preparação desta experiência de apoio das TIC não
permitiu reunir dados estatísticos fiáveis sobre a mais-valia representada por tal
recurso para todo o processo.
Importa salientar que, apesar destas imperfeições, que pareceram evidentes para a
maioria dos actores envolvidos, o arranque das 8 experiências em Abril de 2011 foi
considerado pela província e pelas 8 entidades descentralizadas como um grande
desafio para o procedimento tradicional de aprovação orçamental e uma oportunidade para renovar a relação com a sociedade civil.13 De facto, o orçamento participativo foi visto simultaneamente como um “cenário de aprendizagem” para todos os
actores envolvidos (ou seja, um espaço em transformação progressiva e gradual, cuja
qualidade podia aumentar observando todos os anos os pontos fracos e os pontos
fortes da experiência do ano anterior), mas também um “ambiente propício” para as
autoridades locais. De facto, tal com mostrado pelo workshop de avaliação de Outubro de 2011, diversas autoridades superiores nas 8 áreas administrativas experimentais interpretaram o OP não como um simples mecanismo de debate e co-decisão
com a sociedade civil sobre os investimentos públicos, mas como uma oportunidade
para renovar alguns procedimentos burocráticos internos das suas administrações
locais, a fim de tornar os resultados mais adequados e eficazes, e o seu empenho na
experiência de OP mais eficaz. Apenas a título de exemplo, em dois dos municípios
de Bukavu, a vontade de aumentar o desempenho positivo do OP fez com que uma
importante reforma fosse aprovada: deixaram de permitir o pagamento de impostos
em dinheiro, introduzindo transferências bancárias como uma importante medida
para conferir responsabilidade através da rastreabilidade de transferências bancárias. Nesta perspectiva, é possível dizer que o orçamento participativo tem um “ambiente propício” muito positivo para outras reformas, que - por outro lado - poderia
retroagir sobre o processo participativo, tornando-o mais eficaz e atraente para os
cidadãos. Em governos menos virtuosos (como alguns dos cinco guiados por autoridades consuetudinárias tradicionais), os resultados do primeiro ano do OP foram
trabalhos públicos que podiam criar uma “condição prévia divina” para uma melhor
gestão do processo do segundo ano: como, por exemplo, a construção de estradas e
pontes entre as aldeias rurais, a aquisição de veículos de transporte para permitir
que os funcionários públicos tivessem uma presença mais capilar nas aldeias e a
construção de espaços para acolher delegações descentralizadas de gabinetes de governos locais. De certo modo, estas medidas tentaram consolidar condições prévias
para um segundo ano mais eficaz de orçamento participativo em 2012, explorando
um momento de entusiasmo que afectou não só as autoridades locais experimentais,
mas também o empenho da Província em oferecer uma colaboração mais sólida às
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mesmas, a fim de reformar gradualmente o processo completo de

provincial (ao contrário do ano anterior) comprometeu-se a trans-

aprovação orçamental e gestão financeira.

ferir rapidamente para os 8 municípios e chefados envolvidos, os

Uma tal “colaboração virtuosa” entre as instituições locais e provinciais no Kivu Sul podia ser exemplificada por meio da apresentação de alguns exemplos em quatro campos específicos de actividade, como se segue.

recursos de investimento que lhes eram devidos de acordo com o
seu tamanho, número de habitantes e contributos para o orçamento
provincial, conforme disposto na lei.
Para além disso, seguindo os resultados do workshop de avaliação, realizado em Outubro de 2011 (onde um importante grupo de

1. A presença estimulante da Província

debate se dedicou à questão sobre que medida poderia ser tomada
para tornar o processo orçamental mais amigável à inserção de de-

O governo provincial, representado em cada um dos workshops de

bates públicos sobre investimentos), o Governo Provincial decidiu

capacitação e avaliação pela presença visível do Governador ou do

introduzir uma certa variação na linha de tempo de aprovação or-

Vice-Governador (sempre acompanhado por um grande número

çamental, para aliviar algumas regras rígidas e flexibilizar prazos,

de Ministros provinciais e funcionários técnicos de quadros supe-

de modo a permitir mais alguns meses às autoridades descentra-

riores), tomou uma série de decisões relativamente ao processo de

lizadas para realizarem as respectivas actividades participativas

orçamento participativo que pareciam fundamentais para reforçar

antes de detalharem as suas propostas orçamentais.

e consolidar a vontade política que apoia a experiência. Na circular
n.º 2/2011 - emitida pelo Ministro do Planeamento e do Orçamento
(também o porta-voz do Governo para a experiência de OP) - foi
afirmado que: “as estimativas orçamentais das entidades descentralizadas para o exercício de 2012 serão desenvolvidas com referência aos
princípios do OP, que necessitam que a base seja associada na preparação das estimativas orçamentais”. Adicionalmente, como parte da
participação pública no processo de preparação e monitorização
orçamental durante a execução do orçamento, o governo provincial
negociou um número verde com a agência de Bukavy da empresa
de telemóveis Airtel, com a possibilidade de enviar e receber mensagens SMS como um contributo não só para a fase de convite do

Como resultado final do compromisso do Governo Provincial para
ajudar a consolidar o OP como parte constitutiva da metodologia de
elaboração orçamental, o Decreto 12/03/GP/SK do Governador Provincial foi emitido no dia 5 de Outubro de 2012. Esta nova medida
não só institucionalizou o orçamento participativo na Província do
Kivu Sul, proporcionando um alargamento progressivo a todas as
27 autoridades descentralizadas, mas também consolidou a visão
do OP como uma característica importante para a Província, e não
apenas para as suas administrações de níveis inferiores. Em 2013,
será importante ver como tal desafio será traduzido no processo
orçamental geral.

povo para as reuniões públicas, mas também (futuramente) para
a fase de monitorização da implementação de investimentos públicos para 2012. Na carta de explicação dirigida à empresa, podese ler uma síntese interessante dos objectivos do projecto: “... este
processo envolve uma forte participação da população na preparação do
orçamento para o Chefado/Município e monitorização durante a execução do orçamento. Esperamos aumentar a nossa transparência na gestão
dos assuntos públicos e, deste modo, reacender a chama do cumprimento
das obrigações fiscais na população, numa explosão de patriotismo e desenvolvimento. Deste modo, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como o telemóvel com as suas diversas aplicações, parecem ser
uma ferramenta essencial para chegar a tantas pessoas quanto possível
e interagir regularmente com o povo”.
A presença do Governador ou do seu Vice-Governador na reunião
geral dos cidadãos, realizada nos três municípios de Bukavu entre
Abril e Maio de 2011 - visando o debate e a votação das prioridades
de investimento para o exercício de 2012 -, testemunhou, sem dúvida, um compromisso político para com o processo.
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Para além da presença visível durante o processo, em 2011 o governo

2. Convite e prioridades de investimento
Em Abril 2011, os procedimentos visaram o convite de cidadãos para
as assembleias públicas e a comunicação e informação de territórios
inteiros sobre o processo, contaram com diversos canais: para além
da experiência de mensagens de SMS (limitada aos três municípios
urbanos), foram utilizados anúncios radiofónicos, foram expostos
posters em zonas públicas (como igrejas, mercados, escolas, ruas,
gabinetes de administração local) e até teatro de rua - em locais
como o chefado de Luhwindja. Estes canais foram utilizados para
tentar atrair cidadãos, em continuidade com ferramentas mais tradicionais já utilizadas no passado por outros processos de diálogo
social. Os anúncios de reuniões de OP (excepto os enviados por SMS)
foram normalmente escritos em Francês e Kiswahili, idiomas amplamente falados na província, especialmente na cidade de Bukavu. O intervalo de tempo entre a divulgação e a reunião foi relativamente aceitável para facilitar a participação (cinco dias em média).
É interessante que o conceito de “orçamento participativo” nunca
tenha sido mencionado nos anúncios públicos, para não confundir
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as pessoas sobre a nova palavra, que pode ser enganosa pelo excesso de tecnicidade.
Os convites enviados para reuniões de bairro e reuniões temáticas não indicavam
qualquer selecção específica de actores, mencionando apenas que “todos os cidadãos
estão convidados a participar”. Alguns convites individualizados foram emitidos por
administrações locais, dependendo da centralidade social reconhecida de algumas
pessoas (pastores, padres, sheikh, peritos, líderes de comunidades, etc.). A criação
de comissões de mobilização, compostas por chefes de chefados, líderes religiosos,
líderes escolares e representantes da sociedade civil (incluindo jovens estudantes),
visava uma grande sensibilização dos habitantes.
Diversas reuniões foram calendarizadas para serem realizadas durante os fins-desemana, de modo a permitir um maior número de participantes. No que respeita aos
locais para as reuniões públicas, foram escolhidos de modo a serem grandes para
acomodar um elevado número de pessoas e, frequentemente, eram espaços ao ar
livre (estádio, campos de futebol, recintos escolares, etc.). Os convites normalmente
incluíam palavras para encorajar a participação nas reuniões e mencionar a singularidade da oportunidade: por exemplo, alguns anúncios salientavam o seguinte: “os
ausentes vão lamentar”
, outros “vamos construir juntos a nossa identidade” ou “vamos
discutir o nosso futuro como uma comunidade”
, etc.
O anúncio proporcionou uma agenda encorajadora para a reunião (“selecção e validação de prioridades”). O procedimento da votação foi normalmente por levantamento
de braço e os três municípios urbanos adoptaram os critérios para permitir seleccionar duas prioridades principais para cada bairro, de modo a igualizar as hipóteses
e a distribuição dos recursos públicos no território. O mesmo não foi possível nos
chefados rurais, onde existiam demasiadas aldeias (até 600 nalguns casos).
As actas das reuniões foram sempre assinadas por altos funcionários da entidade
descentralizada e confirmadas pelo chamado “Presidente da sociedade civil” de
cada entidade descentralizada (sendo esta pessoa um representante de todas as organizações da sociedade civil anualmente votadas em cada município, de acordo com
o hábito do Kivu Sul de ter uma rede de cobertura de ONG e OBC que podia representá-las a nível provincial). Infelizmente, muitos destes documentos perderamse num incêndio que destruiu a indicação sobre a localização dos gabinetes do IBM
no primeiro semestre de 2011, pelo que hoje é impossível disponibilizar um estudo
comparativo avançado dos diferentes métodos e resultados das assembleias públicas
em cada uma das autoridades locais experimentais. Em qualquer caso, é possível
dizer que alguns efeitos desta estratégia de diversificação utilizada para expandir
a participação a reuniões públicas de OP eram claramente visíveis nas prioridades
finais que surgiram como as mais importantes. Se utilizarmos as 4 entidades descentralizadas como exemplo, cujos dados são mais facilmente disponibilizados e
organizados, estas prioridades podem ser agrupadas em seis categorias principais:
água, saneamento e higiene (WASH), educação, saúde, reflorestação, reabilitação de
pequenas infra-estruturas e construção de gabinetes públicos descentralizados.

117

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E PROCESSO ORÇAMENTAL NA PROVÍNCIA DO KIVU SUL

Gráfico 1 Prioridades de investimento surgidas
e votadas para 2012 em reuniões gerais dos cidadãos
Fonte Gabinete Financeiro Provincial; Emmy Mbera.
legenda
KADUTU
LUHWINDJA
IBANDA
BAGIRA

Pelo gráfico n.º 1, parece que na zona urbana de Bagira, os parti-

prazo - em actividades que podem gerar continuamente recur-

cipantes se concentraram na construção e reabilitação de gabine-

sos para a entidade descentralizada. Nesta perspectiva, os casos

tes públicos (mais de 50% do respectivo investimento), seguido de

de Bagira e Kadutu levantam dúvidas sobre a possibilidade de que

WASH (20%) e o resto é partilhado entre infra-estruturas, saúde

os funcionários públicos que conduziram as reuniões públicas nas

e reflorestação. Por seu lado, os participantes de Ibanda decidi-

áreas pudessem ter tido um peso forte em dirigir a votação final

ram atribuir mais de 60% a WASH, seguido de infra-estruturas e

para as prioridades que, embora correspondessem a uma visão es-

reflorestação, enquanto em Luhwindja foram atribuídos mais in-

tratégica do território, não reflectem as necessidades básicas dos

vestimentos à construção e reabilitação de escolas (80%), sendo o

participantes. É apenas uma dúvida, mas indica que no futuro será

resto dedicado às infra-estruturas básicas (20%). Os participantes

importante para garantir que as metodologias utilizadas para reu-

de Kadutu, por seu lado, decidiram investir em projectos gerado-

nir as prioridades dos cidadãos durante as reuniões públicas podem

res de rendimento através da reabilitação de um atractivo parque

garantir uma verdadeira autonomia dos participantes, embora seja

para crianças e um estádio de voleibol e basquetebol; esta decisão

muito importante que a administração pudesse informar sobre os

foi seguida da decisão da construção de gabinetes públicos descen-

seus planos e visão, a fim de adicionar qualidade e complexidade ao

tralizados e algumas infra-estruturas básicas. A partir da análise

debate. Nesta perspectiva, é interessante referir que no distrito de

destas opções, pode-se facilmente imaginar que a construção de

Ibanda, os resultados da votação por mensagem SMS para o exercí-

gabinetes públicos não pode ser a opção número um para a popu-

cio de 2013 (que garante mais confidencialidade dos votantes) leva-

lação que tem acesso limitado a serviços públicos básicos, como

ram a prioridades completamente diferentes (como pode ser visto

educação, saúde e outros, mas pode ser uma opção estratégica sig-

no gráfico n.º 2, abaixo). De facto, das 533 vozes, quase 40% dos

nificante para gestores que querem prestar outros serviços de que

participantes votou na construção de sanitários públicos, seguidos

as pessoas podem necessitar no futuro. Por outro lado, investir em

das instalações de água potável (29%), reflorestação e pontes (re-

projectos geradores de rendimento também pode ser visto como

presentando 17% e 13%, respectivamente).

uma opção estratégica para investir - numa perspectiva a médio
118

EMMY MBERA E GIOVANNI ALLEGRETTI

3. Estimativas e implementação orçamental
Subsequentemente aos resultados do estudo de viabilidade do OP
na Província do Kivu Sul, em 2011 foi acordada a introdução deste
processo apenas em 8 entidades descentralizadas antes de o alargar a outras na província, com o propósito de testar se o processo
pode ser aberto a um círculo virtuoso na gestão das autoridades

Gráfico 2 Resultados da votação por
SMS em 2013 no IBANDA
Fonte Gabinete Financeiro Provincial;
elaborado por Emmy Mbera.
legenda
CONSTRUÇÃO DE 3 SANITÁRIOS PÚBLICOS

locais. Entre os pontos fracos identificados pelo estudo de viabi-

CONSTRUÇÃO DE 4 FONTES DE ÁGUA POTÁVEL

lidade, de facto, estavam: o ainda baixo nível de receitas cobradas

REFLORESTAÇÃO DO SÍTIO ELAKATE

relativamente às estimativas anuais, o baixo valor do orçamento

CONSTRUÇÃO DE 12 PONTES PEQUENAS

de investimento (que podia ter tornado o processo de OP pouco
atraente para o povo), a anterior acumulação de projectos aprovados, mas ainda não implementados, e principalmente o baixo nível
(ou, em algumas circunstâncias, a total inexistência) de transferências de recursos intergovernamentais. Efectivamente, o estudo
de viabilidade de 2010 sobre o OP no Kivu Sul indica que, dos 8,9
mil milhões de francos congoleses que eram para ser transferidos
para as 27 entidades descentralizadas em 2009, apenas 20 milhões
foram realmente transferidos entre Janeiro e Junho de 2009.
O estudo também revelou que as receitas estimadas para a Província foram atingidas em 30% e 26%, respectivamente, durante 2008
e 2009, o que significa que as estimativas orçamentais estavam a
seguir uma pista marcada por uma visível falta de realismo.14
O gráfico n.º 3 ajuda a formular a hipótese sobre o peso que o OP

Gráfico 3 Comparação de recursos
financeiros recebidos pelo Município
de Kadutu.(milhões)
Fonte Gabinete Financeiro Provincial;
elaborado por Emmy Mbera.
legenda

poderia ter tido nas receitas municipais, mostrando o modo como

2011

a cobrança de impostos no município de Kadutu mudou nos pri-

2012

meiros cinco meses do exercício de 2012, comparativamente a
2011, enquanto o gráfico n.º 4, relativo ao município de Ibanda,
mostra o quanto as transferências de recursos financeiros intergovernamentais da Província mudaram entre os primeiros cinco
meses de 2011 e 2012. De facto, em 2012, recebeu constantemente
7,5 milhões de Francos Congoleses em cada mês, enquanto em 2011
recebeu apenas 4,5 milhões de Francos Congoleses tanto em Janeiro como em Fevereiro.

Gráfico 4 Comparações de cobranças
no Município de Kadutu.(milhões)

Tal como salientado por diversos actores durante o processo de

Fonte Gabinete Financeiro Provincial;

avaliação, a experiência de orçamento participativo foi um motor

elaborado por Emmy Mbera.

importante para que a Província confiasse os recursos dos investimentos ao governo local de Ibanda (que, no início de 2012, começou

legenda

a implementar as prioridades de OP co-decididas no ciclo anterior),

2011

mas também à equipa financeira do município, aprendendo com

2012

a experiência, reviu as suas estimativas orçamentais no sentido
da descida, sendo que em 2010 (e anteriormente) as realizações de

14

transferências não tinham ultrapassado 4% das transferências es-

do OP na Província de Kivu Sul, Bukavu,

timadas. Pelo contrário, em 2012, os recursos financeiros transfe-

2009, pág. 30

ridos pela Província nos primeiros cinco meses já tinham coberto

15

15% das transferências esperadas15

entre 2009 e 2012, cálculo dos autores.

Emmy MBERA: Estudo de viabilidade

Orçamentos do Distrito de Ibanda,
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Gráfico 5 Percentagem de impostos
cobrados entre 2009 e 2011
(com extrapolação dos dados de 2011,
de Janeiro a Março x4)
Fonte Gabinete Financeiro Provincial;
elaborado por Emmy Mbera.
legenda
2009
2010
2011

16

Os dados relativos aos impostos

cobrados em 2011 foram extrapolados
multiplicando os do primeiro trimestre,
sendo que a distribuição normalmente
tende a ser mais ou menos fraccionada
regularmente entre os 12 meses.

Gráfico 2 Percentagem de imposto
recolhido de 2009 a 2011
Fonte Gabinete Financeiro Provincial;
elaborado por Emmy Mbera.
legenda
2009
2010
2011
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4. OP como uma mais-valia para o desenvolvimento de territórios experimentais?
Uma das perguntas que importa responder, enquanto o sistema legal do Kivu Sul trabalha no sentido de expandir as 8 experiências de OP a todas as 27 entidades descentralizadas da província, é que tipo de mais-valia proporcionou o orçamento participativo a estes administradores, também em termos fiscais/financeiros. De forma a
compreender a incidência do OP na melhoria do orçamento, seria útil fazer uma comparação dos dados orçamentais entre algumas das entidades descentralizadas com e
sem OP. Como se pode ver no gráfico n.º 5, a comparação entre os recursos cobrados
por seis das oito administrações-piloto, entre 2009 e 201116 revela um crescimento
significativo, excepto num caso (chefado de Wamuzimu).
As melhorias poderiam ser interpretadas como o resultado convergente de diferentes
factores interligados, que podem ser relacionados com o OP caso sejam vistos como
um “ambiente propício” que atraiu importantes transferências pela Província, tendo
também estimulado as autoridades locais para construir uma cobrança de impostos
mais eficaz. A propósito, a comparação das percentagens de receitas cobradas durante o período compreendido entre 2009 e 2011 (sobre o montante total estimado no
ano anterior) em Bukavu - cujos três municípios conduziram o OP - e num grupo de
controlo de outras entidades descentralizadas que não experimentaram o orçamento
participativo, mostra tendências não muito divergentes (ver gráfico n.º 6 abaixo).
Ao contrário do que se poderia imaginar à primeira vista, estes resultados não
apoiam uma conclusão simplista de que o OP não tem incidência na cobrança de receitas. De facto, necessitam de mais análise e os dados desagregados sobre a cobrança de receitas de 2012 (que ainda não foram tornados públicos) podiam ser muito
úteis neste sentido. De qualquer forma, os funcionários financeiros provinciais e
as autoridades locais, envolvidos no workshop de avaliação colectiva de 2011, forneceram a sua própria e interessante interpretação destes dados, que está ligada ao
benefício geral produzido pelo OP no ciclo orçamental completo para formular os
respectivos orçamentos de um modo mais realista e fundamentado do que no passado. Esta visão é apoiada pelo facto de que - desde 2010 - quase todas as 27 entidades
descentralizadas têm estado envolvidas num diálogo mais proveitoso com a Província, no sentido da expansão gradual da fase-piloto de orçamento participativo,
muitas das questões relacionadas com a modernização do processo orçamental têm
sido partilhadas entre todas as administrações locais no Kivu Sul, embora apenas
oito municípios e chefados tenham recebido formação específica sobre o modo como
podem envolver os cidadãos nos debates públicos sobre investimentos, de modo a
contribuir para dar forma a projectos de orçamentos locais. Deve ser recordado que
- no workshop de Abril de 2010 que abriu caminho para os primeiros 8 projectospiloto de orçamento participativo - as entidades descentralizadas não directamente
envolvidas na fase-piloto tiveram a oportunidade de, após grandes debates, dar início ao seu processo de OP ao seu próprio ritmo; mas, ao mesmo tempo, a nota circular
n.º 02/MINIPLAN&BUDGET/2011 de 04/04/2011 (emitida pelo Ministro Provincial do
Planeamento e do Orçamento) reformou parcialmente os procedimentos de estimativa orçamental para todo o território provincial. De facto, se, por um lado, é claramente afirmado que “...todas as entidades descentralizadas deveriam seguir os princípios
definidos pelo orçamento participativo, que precisam que a população esteja envolvida na
preparação de estimativas orçamentais”, por outro lado, também é lançada uma nova
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relação de cooperação com funcionários provinciais, empenhando o nível
17

Outras Províncias da RDC, e a mesma

institucional supra-local no sentido de uma distribuição de transferências

capital Kinshasa, em 2012 começaram

mais cuidadosa e pontual do que no passado, mas também para favorecer um

a falsificar propostas inspiradas na

diálogo com as autoridades locais, que poderia levar à apresentação de esti-

experiência do Kivu Sul.

mativas anuais e projectos orçamentais mais realistas. De facto, se em muitos sítios (independentemente do facto de terem ou não experimentado o OPpiloto), as estimativas orçamentais para 2012 foram revistas de acordo com
uma visão mais realista, que podia aprender com as tendências do passado,
tal transformação tornou-se mais visível nas 8 autoridades locais com OP,
possivelmente devido ao facto de que a gestão das expectativas dos cidadãos é
sentida como uma característica central para o sucesso de qualquer experiência participativa. Tal como publicamente explicado pelo Presidente de Ibanda
durante o workshop de avaliação, realizado em Outubro de 2011: “Para fazer
a estimativa do orçamento para 2012, avaliámos a realização de estimativas orçamentais durante os primeiros três meses de 2011 e extrapolámos depois os dados,
projectando-os no ano completo. Isto foi feito para evitar estimativas pouco realistas
que poderiam criar altas expectativas nos participantes de OP e depois, obviamente,
frustração. Não faz qualquer sentido criar um processo participativo voluntário que
depois possa funcionar como um boomerang para os seus criadores…”

Um olhar para o futuro
Tendo em conta as condições em que o Orçamento Participativo foi introduzido na Província do Kivu Sul, algumas das actividades levadas a cabo até à data
e os seus primeiros resultados dão esperança para o futuro.
A estrutura hierárquica, composta pelos fóruns de bairro, temáticos e de representantes, e as assembleias gerais dos cidadãos, responsáveis por identificar,
debater e votar sobre as prioridades de investimento das entidades descentralizadas, podem, sem dúvida, ser melhoradas e o nível dos debates públicos têm
de ser aumentados - por exemplo, produzindo mais material impresso e online para apoiar o debate público sobre investimentos. A mesma “estrutura de
apoio” que apoia a experiência de OP (incluindo o Comité de Direcção ao nível
provincial e os conselhos de coordenação do OP em cada entidade descentralizada) necessita de ser reforçada e mais apoiada pelo esforço de capacitação
que se torna indispensável particularmente para as 19 autoridades locais que
têm de ser adicionadas ao aumento progressivo da experiência de OP, conforme
definido nos Regulamentos do Kivu Sul, que gradualmente institucionalizaram a experiência realizada em 2011 e, especialmente, o Decreto do Governador n.º 12/03/GP/SK, de 5 de Outubro de 2012. O Instituto do Banco Mundial e
outros parceiros internacionais podiam fazer muito mais para ajudar a experiência congolesa a evoluir, nomeadamente através das redes transnacionais
e apoiando a aprendizagem entre pares.17 Esta será uma tarefa fácil, se tivermos em consideração o novo quadro pan-africano de apoio à multiplicação e
ao crescimento qualitativo do OP aberto pelo compromisso da UCLGA (a secção
africana da associação mundial com o nome de Cidades e Governos Locais Unidos) durante a reunião “Africities” realizada em Dezembro de 2012, em Dakar.
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Contudo, tem sido sublinhado que a experiência, apesar das suas eventuais fragilidades do primeiro momento, parece conter elementos importantes de força que pode ajudar a enraizar, aumentar e alastrar a outros contextos. O primeiro é, certamente, o empenho visível do governo
provincial, demonstrado pela presença do Governador (ou do Vice-Governador, acompanhado
de um grande número de Ministros) durante muitas das actividades de formação e debates públicos sobre o orçamento. O segundo é a vontade política demonstrada pelas autoridades locais
das entidades administrativas experimentais, que não só confirmaram o empenho dos seus
antecessores, como também se envolveram em processos “evolucionários” e na redefinição de
alguns procedimentos administrativos, a fim de tornar o OP mais eficaz, para que os resultados
práticos imediatos possam atrair cidadãos e intervenientes mais cépticos no futuro. Como a
cobrança de receitas no exercício de 2012, em muitas cidades experimentais, parecia confirmar a melhoria do registado em 2011, podemos afirmar que o objectivo do “civismo fiscal”
(para muitas autoridades locais um objectivo central quando decidiram aderir ao OP) começou
a provar a sua viabilidade e podia ser prosseguido com medidas e metodologias mais inovadoras nos anos seguintes. Até hoje, a experiência de OP no Kivu Sul provou não só que - através
de um projecto de participação ambicioso - é possível racionalizar os investimentos públicos
e aumentar a responsabilidade do procedimento de despesas públicas (especialmente em chefados orientados por hábitos, que muito raramente são responsabilizados politicamente por
definição), mas também que é possível activar um “círculo virtuoso” entre as reformas administrativas e o controlo participativo da tomada de decisões na prestação de serviços públicos e
no planeamento de transformações territoriais. Nesta perspectiva, o planeamento orçamental
mais realista, comprovado pelos projectos orçamentais de 2012 e 2013 tanto da Província como
de diversas entidades descentralizadas, realmente representa um bom começo, uma vez que
pode reduzir o cepticismo que “inflacionou” as estimativas geradas na última década.
No Kivu Sul, a crescente eficácia do orçamento participativo entre 2011 e 2012 descreve bem a
possibilidade de uma “influência mútua” positiva de reformas estruturais do governo e reformas participativas da governação. Se os poucos estudos existentes, realizados no Brasil na última década (maioritariamente pelo Banco Mundial), não provaram um impacto específico de
orçamento participativo na cobrança de receitas e autonomia financeira das autoridades locais,
o caso do Kivu Sul permite imaginar que as melhorias neste campo são possíveis, caso o OP seja
visto como um “ambiente propício” para a promoção de reformas mais ricas, não só aceitando
aumentar o papel dos cidadãos no cenário das políticas públicas como também trabalhando no
terreno de uma nova relação interinstitucional com base na “confiança mútua” entre os diferentes níveis governamentais.
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A EXPERIÊNCIA
MOÇAMBICANA DE
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Introdução
1

O presente texto procura ilustrar numa única fotografia elementos característicos das práticas
recentemente emergentes em Moçambique sobre a governação municipal participativa sob forma de Planificação Participativa ou de Orçamento Participativo. Não se detalham as metodologias individuais das experiências mas caracterizam-se, de forma global, os elementos gerais e
comuns das experiências, realçando, onde é necessário uma e outra experiência que tenha mais
diferença das práticas comuns.

Escritos que versam sobre a história do

Orçamento Público indicam Inglaterra como
sendo o seu berço, sendo apontadas duas
datas prováveis: o ano de 1215 que coincide
com o ano da aprovação da Magna Carta
(GIACOMONI, 2005; FEDOZZI, 2001) e o ano de
1217 (GIACOMONI, apud BURKHEAD, 2005)

A formulação do texto parte da base teórica do Orçamento para se chegar ao Orçamento Participativo e fazer ponte com as recentes experiências da governação participativa. O texto está
estruturado em três partes, para além desta introdução. Na primeira parte, conceptualizamos
o Orçamento Participativo. O entendimento claro do conceito do Orçamento Participativo é importante para o entendimento e “venda” do seu potencial no fortalecimento da governação e
dos governos municipais em Moçambique. Na segunda parte do texto, apresentam-se os elementos que impulsionaram a introdução das práticas de Planificação Participativa e de Orçamento Participativo em Moçambique, depois o quadro legal que favorece a implementação das
experiências e por fim as características comuns presentes nas experiências moçambicanas de
Orçamento Participativo. Na terceira parte, apresentam-se as notas finais sobre a ideia do texto.

Do Orçamento (público) ao Orçamento Participativo
O Orçamento Público pode ser considerado uma vitória das democracias (Giacomoni, 2005; Fedozzi, 2001; Pereira et al, 2005). A história do seu surgimento na Inglaterra1 não esteve apenas
associada à necessidade da previsibilidade das contribuições dos senhores feudais que integravam o Common Counsel (órgão representativo da época na Inglaterra) mas também à necessidade de limitação do poder discricionário do Rei no domínio financeiro, bem assim como a
predestinação dos recursos (a definição prévia da despesa). Na França, com a revolução francesa de 1789, termina a monarquia absoluta e inicia a democracia que se desenvolve no sentido
de separação de poderes, consagrando-se o Orçamento Público um instrumento de controlo da
actividade financeira do Estado, definindo princípios orçamentais que delimitavam a acção do
estado. Assim, o poder legislativo, por representação do povo, defenderia os interesses deste no
domínio financeiro, escrutinando a natureza e a magnitude dos impostos, por um lado, e a sua
aplicação no interesse público, por outro. Por estes factos, podemos afirmar que o Orçamento
Público é um ganho das democracias parlamentares mais concretamente do pensamento económico liberal do século XVIII (Giacomoni, 2005).
Na perspectiva económica, a literatura atribui ao Orçamento Público a função instrumental
de políticas públicas para a redistribuição da renda e da riqueza, da promoção da eficiência na
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afectação de recursos públicos e da facilitação de funcionamen-

contrato, com quem se partilha o poder de decisão sobre a utilização

to de mercados de bens e serviços e de factores produtivos (Mus-

do fundo público através da participação directa da população nas

grave, Musgrave, 1989; Bailey, 1999; Samuelson, Nordhaus, 1993).

várias fases que compõem o orçamento público, a quem os gover-

Esta primordial função do Orçamento Público tomou, ao longo da

nantes prestam contas de forma directa, previsível e sistemática; e

história económica e social planetária, formas e dimensões diver-

(ii) uma dinâmica institucional mediada por instâncias permanen-

sas, conforme as funções do Estado se circunscreviam ao âmbito

tes de participação comunitária no processo de alocação dos recur-

da primazia do mercado ou do Estado reduzido às funções míni-

sos públicos de investimentos, os quais funcionam através de crité-

mas, passando pelo Estado protector (welfare state) até ao Estado

rios e regras objectivos, impessoais e universais” (Fedozzi, 2001: 95).

de funções mistas (Pereira et al, 2005: 21-32).
Paralelamente, o debate das funções do Orçamento Público foi
crescendo com as reformas do Estado. Com a democratização dos
estados reforçou-se a importância do Orçamento na representação
dos interesses públicos ou da colectividade através do poder parlamentar ou legislativo. Contudo, as democracias representativas
precipitaram-se, na década de 90, num eclipse que antecipou a sua
substituição pelas democracias mais participativas por aquelas
sofrerem da “patologia da participação, sobretudo em vista do aumento dramático do absentismo; e da patologia da representação,
o facto dos cidadãos se considerarem cada vez menos representados por aqueles que elegeram” (Santos; Avritzer, 2002:42).
Assim, iniciaram várias manifestações de participação popular
na gestão pública local com distintos graus de participação nas
decisões sobre as políticas públicas (Fedozzi, 2001; Santos, Avritzer, 2002; Yves, 2004; Wampler, 2007; Nguenha, 2008; Cambraia,
Nguenha, 2008).
A América Latina, com maior representatividade do Brasil, destacase como pioneira da experiência de criação da principal instituição
de participação na gestão local, o Orçamento Participativo. Com o
OP as cidades brasileiras de Porto Alegre e Belo Horizonte, desenvolveram logo no princípio uma modalidade de gestão pública alicerçada na comunidade para a elaboração e execução do orçamento
público, particularmente o orçamento de investimento municipal
(Azevedo, Nabuco, 2009; Fedozzi, 2001).
A experiência vai-se alastrando pelo mundo inteiro e, rapidamente, os partidos políticos aperceberam-se do potencial político do
Orçamento Participativo e tomam-no seu “cavalo de batalha”.
Do pequeno número de cidades que implementavam o Orçamento Participativo no Brasil, de 1989 a 1997, rapidamente subiu para
mais de 130 cidades só na América Latina e hoje estima-se em mais
de dez mil experiências pelo mundo com novos casos na Europa,
Ásia e África (Yves, 2004; Nguenha e Cambraia, 2008).

O Orçamento Participativo em Moçambique inicia na sua forma minimalista em que a participação dos cidadãos no processo decisório
limita-se à apresentação de problemas ou necessidades sem conhecer
ou poder influenciar a decisão sobre os recursos disponíveis.2 Por essa
razão, as primeiras manifestações de gestão pública participativa,
que hoje viriam a designar-se de Orçamento Participativo, adoptaram
o nome de planificação participativa ou planificação descentralizada
o que se pode entender como elucidativo do facto de a participação se
limitar ao plano em si, sem discussão dos recursos financeiros.
Neste formato, a primeira experiência surgiu na Província de Sofala num programa de apoio ao desenvolvimento distrital que beneficiou entre outros Búzi e Dondo. Entretanto, a parte territorial
urbana de Dondo ascendeu à categoria de município, no quadro da
autarcização que inicia em 1997, o que conferiu ao Município de
Dondo mais flexibilidade de, autonomamente com vontade política dos seus líderes, avançar e evoluir rapidamente com a prática,
razão pela qual Dondo é tida hoje como o berço da governação municipal participativa em Moçambique.
Com efeito, essa primeira experiência de planificação participativa na Província de Sofala poderá ter servido de fonte que alimentou e reforçou o desenho e implementação de programas de
governação participativa nos distritos e nos municípios. Nos distritos, num processo de desconcentração do poder, a experiência
foi ganhar forma na Província nortenha de Nampula3 no Programa
de Planificação e Finanças Descentralizadas que hoje se tornou um
programa nacional. Nos municípios, depois de Dondo seguiram
diferentes experiências de planificação e orçamentação participativa com abordagens também diferentes cuja origem importa aqui
realçar. Em Moçambique, o conceito de Orçamento Participativo
é comummente aplicado para os municípios e para os distritos o
conceito é de planificação participativa ou descentralizada. Nestes

A transição do orçamento público (tecnocrata) ao Orçamento Parti-

termos, toda a análise do texto está orientada para experiências

cipativo é entendida como uma ruptura da governação patrimonia-

desenvolvidas ao nível municipal.

lista para uma governação assente na cidadania caracterizada por
“ (i) uma sistemática consulta à população, significando o outro do
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Como referimos, dois anos depois de se tornar município em 1997,
Dondo implanta e implementa de forma continuada a prática de
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planificação participativa com o apoio financeiro da Agência Austríaca para Desenvolvimento
e assessoria técnica brasileira. Esta experiência alimentaria outros municípios que mantinham

2

O Orçamento Participativo é definido como sendo

parceria com a cooperação austríaca, mas de forma menos aprofundada relativamente a Dondo,

um processo de tomada de decisões partilhado

onde o compromisso político foi forte e os ganhos políticos futuros na mesma proporção para

entre as comunidades locais e os governos

o Presidente do Município e seu partido político. Em 2001, a Agência Suíça para o Desenvolvi-

locais sobre investimentos públicos assente na

mento e Cooperação inicia a implementação do programa de apoio à descentralização municipal

identificação das necessidades, na decisão de

(PADEM) em cinco pequenos municípios da região norte de Moçambique (Cuamba, Metangula,

preferências colectivas em função dos recursos

Mocímboa da Praia, Montepuez e Ilha de Moçambique), incluindo na sua abordagem de planifi-

disponíveis, bem como na implementação,

cação elementos de participação. Em 2004, no segundo mandato dos municípios, o Município de

monitorização e avaliação dos orçamentos (MDP,

Maputo introduz no seu programa elementos de governação participativa, que resultariam na

2007; UN-Habitat e MPD, 2008). Para o Banco

introdução do Orçamento Participativo em 2008.

Mundial (2008, p.11), o Orçamento Participativo
é o “processo através do qual cidadãos e/ou
organizações da sociedade civil participam

Quadro Legal e Institucional

directamente em diferentes fases da preparação e

As bases para uma governação local democrática foram criadas pela Constituição da República

monitoria dos orçamentos públicos”.

de 1994 através da introdução dos princípios da descentralização e da desconcentração do poder. Com base no princípio da descentralização foram criados, em 1997, os primeiros 33 muni-

3

cípios (que aumentaram para 43 em 2008) com o nobre intuito de “organizar a participação dos

“paternidade” da Planificação Descentralizada.

cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento

Com a experiência de Nampula, o Programa de

local, aprofundar e a consolidar a democracia...” (Moçambique, 2004). Da leitura do objectivo

Planificação e Finanças Descentralizadas viria a

constitucional da criação das autarquias locais em Moçambique identificam-se três elementos

ser implementado em todo o país mas dividido por

importantes: (a) a organização dos cidadãos para facilitar o diálogo com o Estado ou Gover-

três regiões em conformidade com a intervenção

no, seu principal parceiro; (b) o aprofundamento e consolidação da democracia como principal

dos parceiros de financiamento (Banco Mundial,

meio de alcançar (c) o desenvolvimento local, sendo este um fim.

UNCDF, GIZ, para citar alguns). Mais tarde, o

4

Na perspectiva do primeiro elemento, a sociedade moçambicana é, do ponto de vista da capacidade auto-organizativa, entendida como sendo fraca o que torna difícil a interacção e o diálogo
com o Estado, cabendo a este a iniciativa de organizar os seus cidadãos através das autarquias.
Efectivamente, a Lei 2/97, que cria o quadro jurídico para a implantação das autarquias locais,
concede poderes ao ministro que superintende a Administração Local do Estado – entenda-se
para o caso, o ministro da Administração Estatal – de coordenar as políticas de enquadramento
das autoridades tradicionais e de formas de organização da comunidade a qual as autarquias
locais podem auscultar opiniões e sugestões sobre a realização de actividades para a satisfação de necessidades específicas das comunidades. Em 2004, o ministro da Administração
Estatal emitiu o Diploma 80/2004, de 14 de Maio que aprova o Regulamento de articulação dos
órgãos das autarquias locais com as autoridades comunitárias (chefes tradicionais, secretários
de bairros e outros líderes legitimados pela respectiva comunidade). A lei 2/97 e o Diploma
80/2004 evocam a auscultação como forma facultativa (não obrigatória, pelo menos nos termos
da lei) de o governo interagir com as comunidades locais.5

A Província de Nampula reclama a génese ou a

Governo desenvolveu o Programa Nacional de
Planificação e Finanças Descentralizadas com uma
abordagem uniformizada.

4

A Lei 10/97, de 31 de Maio e a Lei 3/2008, de 2

de Maio, criaram os 43 municípios, sendo 23 de
categoria de cidade (de A a D) e 20 de categoria
de vila, abrangendo uma população de cerca de 6
milhões de habitantes.

5

A auscultação de opiniões está longe de ser uma

forma efectiva de participação dos cidadãos na
governação, tanto que em nada compromete ao
gestor público que vincule tais opiniões nas suas
decisões.

Assim, foram desenvolvidas plataformas locais de participação nas autarquias, designadas por
conselhos consultivos por níveis da organização administrativa de cada município de acordo com
a categoria a que pertence (A, B, C ou D). Os conselhos consultivos são instituições de representação da população que começam ao nível do bairro até ao nível do município. A sua constituição é
definida por lei devendo, no entanto, ser o mais inclusivo possível para reflectir várias sensibilidades da sociedade civil, do sector empresarial, da juventude, do género, religiosas, entre outras.
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Formatos e Características Frequentes do Orçamento Participativo em Moçambique
6

Lei nº 8/2003, de 19 de Maio e Decreto 11/2005, de

10 de Junho.

7

Aldeia comunal é um conceito criado em

Moçambique logo após a independência nacional
pelo Partido FRELIMO e muito se confundiu como
uma característica da sua linha de orientação
política, o socialismo.

Em Moçambique foi instituída, em 2008, e já em processo de consolidação a instituição “conselho consultivo”. Esta é uma instituição de participação e consulta comunitária criada por lei6
no espírito da governação participativa e inclusiva ao nível dos órgãos locais do Estado, nomeadamente distritos, postos administrativos, localidades e povoações. No entanto, o espírito
da mesma legislação é adoptado para a constituição dos conselhos consultivos nos municípios
para o diálogo destes com as comunidades locais, respeitando, igualmente, os níveis da estrutura administrativa dos municípios (distrito, localidade e bairro).
Os conselhos consultivos integram as autoridades locais (chefes tradicionais, secretários de
bairro e outros líderes legitimados pelas respectivas comunidades como tais) e representantes
de grupos de interesse de natureza económica, social e cultural. Sendo plataformas de participação e de consulta devem, primordialmente, influenciar as decisões que se tomam na formulação
e implementação de políticas públicas, pelo que devem reger-se pelos seguintes princípios:
• Participação, segundo a qual as pessoas que integram os conselhos consultivos locais, especialmente as desfavorecidas, devem influenciar as decisões que afectam as suas vidas;
• Representatividade para assegurar a efectiva presença de segmentos específicos da comunidade local, quer na base geográfica, quer numa base socioeconómica e cultural dos vários
grupos populacionais e de interesse;
• Diversidade, respeitando questões de género, cultura, religião, ocupação, idade, classe social;
• Independência para que os conselhos consultivos definam as suas próprias agendas e prioridades sem imposições de instituições de outros domínios;
• Capacidade para mobilizar os melhores recursos humanos disponíveis na comunidade;
• Funcionalidade, devendo assim ter uma estrutura simples, transparente, eficiente e sustentável para facilitar o seu funcionamento e flexibilidade de resposta;
• Responsabilidade de assegurar que os planos propostos pelos governos locais reflectem
adequadamente os anseios e preferências da comunidade, representando assim de forma fiel
as preocupações das comunidades;
• Integração e articulação servindo como instâncias de coordenação entre os vários intervenientes no desenvolvimento local aglutinando esforços para promover sinergias nas suas acções.
Em geral, a estrutura dos conselhos consultivos definida pela lei sobre os órgãos locais do Estado é replicada pelas autarquias de acordo com a sua organização administrativa. Assim, as
práticas de Planificação Participativa e Orçamento Participativo existentes em Moçambique
privilegiam a estrutura administrativa como instâncias de participação. Ao nível autárquico,
os processos iniciam nos bairros, passando pelas localidades até aos distritos municipais (no
caso de Maputo em que a divisão administrativa vai até aos distritos). Cada nível da estrutura administrativa constitui instância de participação com criação do respectivo conselho de
participação local. Esta estrutura deve garantir a fluidez do processo de forma simples dentro
de estruturas e mecanismos formalmente já existentes, sem necessidade de criação de novas estruturas locais, no contexto da implementação do Orçamento Participativo. Da leitura
das experiências de planificação participativa e de orçamento participativo que se desenvolvem em Moçambique ao nível autárquico (Município de Maputo, 2012; Nguenha, 2011; Vedor e
Cardoso, 2010; Nguenha, 2008; Município de Maputo 2008a) e 2008b); Tengler, 2007; Nguenha
2004) constatam-se as seguintes características dominantes:
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1. Níveis e formas de participação dos cidadãos
Em geral, os cidadãos participam da governação através dos conselhos consultivos que se
criam a partir da estrutura administrativa mais baixa que é o bairro (variavelmente há municípios que começam ainda muito abaixo disso, por exemplo do quarteirão. O Município de
Dondo adopta, por exemplo a aldeia comunal1) até à mais alta ao nível municipal que varia de
designação de acordo com a categoria de Município (distrito municipal, no caso de Maputo; localidade municipal no caso das cidades de níveis B, C e D; bairros no caso das vilas). A utilização
das estruturas administrativas existentes está associada, primeiro, ao pressuposto de que os
residentes de uma circunscrição administrativa tenham necessidades homogéneas. Efectivamente, dentro de um mesmo bairro ou localidade vivem pessoas com perfis socioeconómicos
diferentes (e às vezes díspares) não fazendo muito sentido juntá-las para discutir as suas necessidades, pois são diferentes. Por outro lado, é difícil discutir necessidades em circunscrições
administrativas “estanques” cujo produto final serão infra-estruturas que pela sua característica transbordarão os seus benefícios para além da circunscrição. Por causa desta percepção, o
Município de Dondo já ensaia abordagens sectoriais ou temáticas do orçamento participativo
(por exemplo: educação, saúde e juventude).
Esta participação baseada em conselhos consultivos por estrutura administrativa permite que
os cidadãos participem dos processos de planificação e de orçamentação participativa por representação. No entanto, no caso da metodologia do Município de Maputo a participação é directa, partindo-se do bairro que, constitui a unidade de orçamento nesta prática. Isto significa
que no caso do Município de Maputo o conselho consultivo não é uma plataforma de participação no âmbito do Orçamento Participativo, sendo, que os membros dos conselhos consultivos
participam individualmente nos respectivos bairros para definir prioridades que são depois
transformadas em projectos. No caso das experiências de outros municípios (Cuamba, Ilha de
Moçambique, Mocímboa da Praia, Montepuez, Metangula, Vilankulo, Manica, Gurúe, Nacala e
Monapo), o processo de planificação participativa junta numa única reunião os membros dos
conselhos consultivos para de forma solidária escolherem prioridades do Município e não dos
seus bairros, ou seja, ao definirem as prioridades devem pensar na população no geral e não
na população do respectivo bairro. Certamente que, no final, o projecto da prioridade definida
será implantado num determinado bairro.

2. Organização e arranjo institucional
Contrariamente às experiências maduras do OP em que existem ao nível dos municípios pelouros de planeamento e orçamento participativo, em Moçambique, o OP toma a forma de uma
actividade desenvolvida por um grupo multi-sectorial criado para o efeito (Maputo e Dondo) ou
uma actividade adstrita ao sector financeiro (por exemplo as experiências iniciadas em 2005
em Vilankulo, Nacala, Manica, Gurúe e Monapo).

3. Ciclo e cobertura na implementação
Os ciclos de implementação do Orçamento Participativo são anuais, o que significa que em cada
ano os municípios fazem-se aos bairros e moderam o processo de definição de prioridades dentro
de um quadro de competências e responsabilidades do município. É importante realçar aqui a
questão de competências e responsabilidades. Os cidadãos, devem, em princípio definir prioridades dentro de áreas que, por definição da lei, são da competência dos municípios, deixando de
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fora o que não é da sua competência. Esta limitação faz sentido na medida em que sendo o município que se faz junto dos munícipes para discutir prioridades, uma prioridade definida fora das áreas de competência dos municípios, seria de realização incerta
ou mesmo difícil por exigir uma negociação posterior do município com o governo.
Relativamente à cobertura, os municípios procuram trabalhar anualmente com todos os bairros municipais. Esta prática tem gerado problemas de capacidade de financiamento de muitos projectos que são definidos em vários bairros, criando assim
espaço de descrédito ou de pelo menos reduzida confiança na capacidade do Orçamento Participativo poder gerar resultados à altura das expectativas dos munícipes.
Quando, em 2008, o Município de Maputo iniciou a prática do Orçamento Participativo, cobriu os 64 bairros e destes surgiram projectos que no final o Município não
implementou ou implementou-os com imensas dificuldades por razões financeiras.
Esta realidade constituiu a base da revisão da metodologia em 2011/12 escolhendo
44 bairros mais necessitados e dividindo-os em três grupos. Assim, em 2012 foram
abrangidos 16 bairros na preparação de projectos que estão a ser implementados em
2013 e neste ano, estão em preparação os projectos de outros 16 bairros que deverão
ser implementados no ano de 2014 e, finalmente, em 2014 planificar os projectos para
os restantes 12 bairros.

4. Distribuição dos recursos orçamentais
Neste elemento evidencia-se o argumento da insipiência da experiência do Orçamento Participativo em Moçambique. Com a excepção do Município de Maputo, as
comunidades definem prioridades sem conhecimento dos recursos disponíveis para
financiamento. Isto significa que os cidadãos não discutem a forma de afectar os recursos, definindo apenas prioridades que são (ou podem) depois ser implementadas
pelos municípios. Por exemplo, na maioria das experiências, com realce a de Dondo,
depois da definição de prioridades por bairros, o Município implementa gradualmente
a lista de projectos à medida da sua capacidade financeira. Na prática, em Dondo, no
início de cada mandato produzem-se listas de prioridades por bairro que anualmente
são rediscutidas e redefinidas, também por bairro. Este procedimento, leva a que o
valor de orçamento que cabe a cada bairro dependa do custo do projecto, não existindo
assim um critério uniforme de definição de recursos financeiros para cada distrito.
No Município de Maputo a situação é diferente. A primeira metodologia definia entre
10% e 15% do orçamento de investimentos do município que depois seria distribuído
por cada distrito de acordo com a área, tamanho da população, índice de pobreza e
desempenho fiscal por distrito municipal. Na metodologia vigente é definido, por
bairro o valor de 1.5 milhões de Meticais (correspondente a quase 5 mil dólares).
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5. Fiscalização da implementação
A fiscalização da implementação dos projectos do Orçamento Participativo é um aspecto crucial e quanto mais a comunidade local estiver envolvida melhores são os
resultados. Embora, as actuais experiências moçambicanas de orçamento participativo advoguem a necessidade de fiscalização e monitorização por parte das comunidades, através dos conselhos consultivos, o envolvimento destes é ainda muito
insignificante. As comunidades são informadas dos projectos a ser implementados
no seu bairro, mas são excluídas do processo de procurement (que é puramente administrativo e tecnocrata) e é quase inexistente o diálogo entre os empreiteiros dos
projectos e a comunidade.
A fiscalização deveria ser feita pelas próprias comunidades através dos conselhos
consultivos. Na experiência de Maputo, a monitorização da implementação dos projectos deverá ser feita por um grupo de quatro munícipes escolhidos pela população
na sessão de definição de prioridades. Os elementos do grupo de fiscalização e monitorização não deverão fazer parte do quadro administrativo do bairro ou do município
para conferir maior transparência e objectividade ao processo.

Nota final
O Orçamento Participativo é um processo muito recente em Moçambique e, por isso,
com muitos aspectos por introduzir e melhorar. O primeiro facto que se deve realçar
é de que muitos políticos procuram incluir nas suas agendas uma governação participativa, o que em si, abre espaço para a implementação do Orçamento Participativo.
Porém, grande parte das experiências denominadas por Orçamento Participativo
são na verdade práticas de planificação participativa porque a questão do critério de
discussão e distribuição dos recursos não está clara e nem é efectuada com as comunidades. Neste caso, exceptua-se o caso do Município de Maputo.
A sustentabilidade da implementação do Orçamento Participativo em Moçambique
está dependente da capacidade financeira dos municípios que é baixa. Grande parte
dos orçamentos municipais é financiada por recursos do Governo ou de financiamento externo, o que desde já limita esforços de implementação do Orçamento Participativo. Porém, uma maior criatividade dos municípios é necessária para permitir
que não haja interrupção desta boa prática, porque iniciar, falhar e desistir pode ser
pior do que não iniciar. Portanto, espera-se criatividade, persistência e comprometimento para a continuidade da implementação da governação participativa municipal, quer pela via comum de planificação participativa, quer pela do Orçamento
Participativo que começou a ganhar eco. O último aspecto não menos importante é o
da fiscalização ou monitorização social dos projectos através de instituições de participação já existentes, os conselhos consultivos ou pelos grupos de monitorização
do Orçamento Participativo, onde assim se criou e designou.
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OS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS NA ARGENTINA
BALANÇO DE UM PROCESSO EM
EXPANSÃO
Introdução

Palavras-chave

Pouco mais de uma década depois da implementação das primeiras experiências de Orçamento

Participação

Participativo na Argentina, o processo evidencia um crescimento considerável, sofrendo, a partir

Processo Orçamental

de 2008, um impulso renovado que faz com que hoje possamos contar com mais de cinquenta ad-

Participativo

ministrações locais que o adoptaram. Propomo-nos então fazer um balanço do desenvolvimen-

Orçamental

to destas iniciativas, focando a nossa atenção nas particularidades que elas assumem em cada

Orçamento

espaço local e nos seus traços comuns, e tendo em conta as condições à partida, as dinâmicas e
metodologias de participação utilizadas, os critérios distributivos e os seus quadros normativos.
Por último, avançamos uma sistematização dos êxitos alcançados e das dificuldades identificadas, assim como dos desafios que se colocam a curto e médio prazo para favorecer a continuidade
e a qualidade dos processos em curso e a emergência de novas experiências.

Breve resenha contextual
Nas últimas décadas testemunhámos grandes transformações a nível planetário, no campo
político, económico e institucional, e a América Latina não tem sido alheia a algumas mudanças emblemáticas. Nos anos oitenta, a par da onda de democratização, a prática da descentralização passou a ser uma variável significativa na configuração de novas territorialidades e na
concepção de novas estratégias de gestão dos interesses colectivos. Na década de noventa, sob
o efeito dos paradoxos que se aprofundaram com a globalização, as “políticas de reforma do
Estado” redefiniram o lugar dos Estados nacionais, limitando o seu poder decisório, fazendo
pender a balança para o nível local e regional. É neste cenário que as administrações locais
ganham protagonismo, alargando a sua esfera de actuação, fortalecendo a governabilidade, redefinindo a articulação entre o Estado e a sociedade, adequando os aparelhos administrativos
e implementando estratégias inovadoras de participação cidadã. Ao longo do tempo, a focagem
na participação, esta espécie de “democratização da democracia” (Sousa Santos, 2004) foi-lhes
dando maior legitimidade perante os cidadãos.
No caso argentino, num contexto de progressiva deterioração das condições de vida dos cidadãos, as políticas de descentralização foram uma peça-chave na cessão de competências às
instâncias sub-nacionais, apesar de nem sempre terem sido acompanhadas pela correspondente transferência de recursos. E, apesar da vigência de modelos de gestão municipal tradicional, a esfera local passou a ter uma dimensão decisiva no confronto com os processos de
fragmentação social, de crise política e nas solicitações cidadãs dirigidas à governação.
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[…] Pelo seu objecto – o

I. Os orçamentos públicos e participativos

orçamento público – e

Orçamentos, longe de serem instrumentos técnicos neutros, são documentos políticos

pela forma – um ciclo de

orçamentos participativos (a seguir designados por OP), introduzem uma mudança na

assembleias de bairro,
regionais e/ou temáticas,
abertas ao conjunto
de cidadãos -, é um
instrumento de intervenção
cidadã directa nas políticas
públicas, de grande
sentido transformador
progressista, que persegue

que permitem vislumbrar a orientação distributiva de uma governação (Bloj, 2009). E os
forma clássica de decidir o destino a dar às atribuições [de recursos, competências…].É
sabido que, pela origem e expansão que tiveram neste lado do mundo, a América Latina é a referência indiscutível dos OP (Arenilla, 2008). Instrumentalmente, ele é visto
como uma ferramenta através da qual uma parte do orçamento é reservada para que a
população, em conjunto com as autoridades locais ou regionais, decida sobre a distribuição dos recursos (Bloj, 2012). Embora ao longo do tempo se tivessem enfatizado as suas
debilidades e [fraco] impacto, interessa vincar o seu carácter processual, que ostenta e
combina a democracia representativa com a participação directa.
As administrações locais representam o poder político formal mais próximo dos cidadãos (Link, 2011), e esta proximidade constitui uma qualidade diferencial e um eixo em
torno do qual se tece o discurso e a prática do OP. Nesse sentido, partilhamos a visão
de Annunziata, quando define a “proximidade” como […] uma forma de legitimidade
promotora de uma ligação política (entre representantes e representados, governantes e

a construção de um Estado

governados) que nega o seu próprio carácter instituinte (2011:58); e que se desenvolve no

forte e protagonista,

OP, institucionalizam este princípio, ainda que na prática ele nem sempre se materialize

seio do quadro representativo. Os dispositivos participativos, entre os quais se inclui o

uma democracia de

na forma esperada. Para tal é necessário estabelecer um novo contrato que envolve o

alta intensidade e uma

compromisso político e técnico do Estado e a participação sustentada, directa e univer-

redistribuição mais justa

Porto Alegre (Brasil), e foi ela que teve influência decisiva a nível mundial. A partir daí,

dos recursos públicos.
(Caruso, em RAPP, 2012:3)

sal de um amplo espectro de actores sociais. Como se sabe, a experiência pioneira é a de
as administrações locais foram adoptando diferentes esquemas de funcionamento, de
acordo com as suas realidades, embora seja possível identificar motivações comuns. Por
exemplo, melhorar a distribuição dos recursos, alargar a participação cidadã, fortalecer
o processo de tomada de decisões, recuperar a credibilidade política, estimular aprendizagens de baixo para cima e fiscalizar a gestão pública (Bloj, 2011).

II. o OP na Argentina: origens, expansão e desafios
De acordo com o último Censo da População, do ano de 2010, o país tem 40.117.096 habitantes (INDEC, 2012a) distribuídos por 23 províncias pela Cidade Autónoma de Buenos
Aires (a seguir designada por CABA), capital da República. A província de Buenos Aires
tem agora a maior concentração de população (39% do total nacional) seguida por Córdoba (8,2%), Santa Fé (8%) e a CABA (7,2%). As restantes províncias estão abaixo dos 4%
(INDEC, 2012). A Argentina é um Estado Federal, com dois níveis territoriais de governo
reconhecidos: Nação e Província. As províncias têm um carácter relativamente autónomo e os seus territórios estão divididos em departamentos, com excepção da província
de Buenos Aires, onde essa divisão é feita por partidos. No que diz respeito ao regime
municipal, ele é fixado pelas províncias, pelo que convivem diferentes sistemas e graus
de autonomia. A última reforma constitucional de 1994 estimulou a autonomia municipal, mas não se avançou demasiado nessa direcção, De acordo com os dados relativos ao
ano de 2009, registam-se 2.259 governos locais de diferentes tipos, dos quais, 1.159 têm
o estatuto de município (Schejtman e Irurita, 2012).
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III. A geografia do OP: ponto de partida e dinâmicas experimentadas
O OP aparece na Argentina em 2002, numa conjuntura de profunda crise, na qual os governos
locais vislumbraram uma oportunidade para responder às solicitações da época. Esta foi uma
das circunstâncias de partida, que, juntamente com outras que particularizaram cada município, condicionaram em parte a origem e o desenvolvimento das experiências (Chávez, 2011);
destacamos, de entre elas, as seguintes:

1

Neste quadro, foram feitos inquéritos a nível

nacional: ao primeiro, em 2008, responderam
19 municípios; no segundo, entre 2010 e 2011,
participaram 35. Ambos os inquéritos integrados
mostraram que catorze municípios participaram
nas duas etapas.

• As mobilizações generalizadas de finais de 2001, que trouxeram para a praça pública a crítica
ao poder político e às formas tradicionais de representação e de exercício do poder;

2

Ver tabela 3 no final do artigo.

• As práticas deliberativas levadas a cabo em espaços contra-hegemónicos e, particularmente,
as “assembleias de bairro e populares”
, emergentes do processo de Dezembro de 2001;
• A presença de uma rede associativa pré-existente e de um sólido “tecido de bairro”;
• Avanços no processo de mudança de paradigma das relações entre o Estado Municipal e os
cidadãos;
• O arranque de políticas públicas, programas e dispositivos participativos - Planos Estratégicos, Juntas de Participação e Comissões de Moradores, Redes, Fóruns, Parlamentos Juvenis,
Tribunais Públicos, entre outros (Martínez y Arena, 2011);
• A descentralização que facilitou a coordenação do OP no território;
• A alteração do sistema orçamental a favor do “Orçamento por Programa”.

Em alguns municípios, como Rosário, estas variáveis estiveram presentes, enquanto que noutros apenas apareceram algumas delas, o que se deve também ao momento de lançamento
do processo em cada cidade. Tem sido prática comum identificar a descentralização como o
factor determinante, embora essa tendência, na Argentina, não seja tão evidente. O estudo de
Martínez e Arena (2011) dá um contributo relevante para a análise do Orçamento Participativo
no país.1 Dos municípios consultados nesta investigação, depreende-se que só 46% dos OP são
resultado directo da descentralização. Entre outros aspectos igualmente decisivos, podemos
citar as políticas participativas previamente instauradas e, sobretudo, a vontade política dos
governos do momento. Rosário e a Cidade Autónoma de Buenos Aires (CABA) foram os primeiros municípios nos quais se implantou o OP, no ano de 2002. A CABA já tinha, desde 1996,
antecedentes normativos (embora sem aplicação prática) mais antigos; foi escrita nessa data a
Constituição da Cidade, que inclui, no seu artigo 52.º e entre outros aspectos, o carácter participativo de todo o orçamento. Mas, ao contrário de Rosário, não conseguiu uma continuidade sem
interrupções durante mais de uma década. De forma mais ou menos regular, sucederam-se as
governações locais na província de Buenos Aires e noutras do país, mas importa sublinhar que,
a partir de 2008, se verifica um momento de grande expansão, assim como em 2012, ano em
que se iniciaram nove processos.2
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Tabela 1 Governos Locais e Partidos com OP
por Província, Ano 2013
Fonte Elaboração própria com base em dados

PROV ÍNCI A

GOV ERNO S LOC A IS, DEPA R TA MEN TO S, DIS T RI TO S

TOTA L

Buenos Aires

Avellaneda, Bahía Blanca, Gral. Madariaga, Gral. Pueyrredón, La Matanza,

22

disponibilizados pela RAPP (Rede Argentina dos

La Plata, Lanús, Morón, Necochea, Partido de la Costa, Quilmes, Rivadavia,

Orçamentos Participativos) e governos locais

Salto, San Martín, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Trenque
Lauquen, Pehuajó, Zárate. General Rojo (experiência piloto 2013)

Gráfico 1 A geografia dos Orçamentos
Participativos na Argentina
Fonte GBSite
legenda
PARTIDOS, MUNICÍPIOS E FREGUESIAS PP
EXPERIÊNCIA PILOTOS 2013

Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca

1

Chaco

Resistencia

1

Córdoba

Ciudad de Córdoba, Unquillo, Villa Carlos Paz, Villa María

4

Corrientes

Bella Vista, Corrientes

2

Entre Ríos

Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Paraná

4

Jujuy

San Salvador de Jujuy

1

Mendoza

Godoy Cruz, Junín, Las Heras, Maipú, Ciudad de Mendoza

5

Neuquén

Ciudad de Neuquén, Zapala

2

Río Negro

Viedma

1

San Juan

Rawson

1

San Luis

Juana Koslay

1

Santa Fe

Cañada de Gómez, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Santo Tomé,

8

Sunchales, Venado Tuerto
Santa Cruz

Caleta Olivia

1

Tierra del Fuego,

Río Grande, Ushuaia

2

Antártida e Islas
del Atlántico Sur
TOTAL

56

De acordo com a informação de que dispomos nesta data, registam-se 56 governos locais com
OP distribuídos por 15 províncias, entre os quais um número considerável está nas capitais de
província. Apesar de os números não serem particularmente significativos relativamente ao
total de governos locais, há tendência para um crescimento relativo.3
Como se pode ver, a maior parte das experiências situam-se nas Províncias de Buenos Aires,
Santa Fé, Córdoba e Mendoza, as que têm os mais altos índices de concentração de população,
e em cidades de escala intermédia. Cerca de um terço dos municípios com mais de 100.000
habitantes têm OP, enquanto apenas uma dezena foram implementados em cidades com
menos de 50.000 habitantes (Martínez y Arena, 2011). Outro aspecto a assinalar é o crescimento que a experiência manifestou na Região Central e na Patagónia, o que contrasta com a
situação das regiões mais desfavorecidas do país. Um facto curioso é o da Província da Terra
do Fogo (a mais baixa percentagem de população do país), onde dois dos três municípios que a
integram e que constituem o núcleo de quase 99% da população da província, implementaram
o OP (López Accotto, Martínez y Adaro, 2010).
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Quanto às motivações que circulam no discurso institucional/estatal, e mesmo entre os próprios cidadãos, para adoptar o dispositivo, elas não estão muito distantes

3

das já avançadas; de qualquer maneira, importa destacar alguns tópicos que se cru-

implementaram o OP (López Accotto, Martínez y

zam com os objectivos primários:

Adaro, 2010), e em 2011 registavam-se cerca de 50,

• A vontade de que os próprios sujeitos identifiquem, a partir da sua experiência
de proximidade, os problemas (económicos, sociais, ambientais e culturais) que
afectam a sua vida quotidiana, assim como a de criar projectos, à escala de bairro,
para responder a esses problemas;

Em média, no ano de 2010, 33 municípios

que abrangiam menos de 5% dos municípios; no
entanto, a distribuição populacional fazia e faz com
que 3 em cada 10 pessoas habitem em distritos com
OP (López Accotto, Carmona y Martínez, 2012).

• O compromisso com o desenvolvimento de projectos de concertação que não só
legitimem os municípios, como reforcem o sentido identitário e de pertença, assim como o tecido social;
• A reserva de um espaço, na dinâmica estatal tradicional representativa, para o
exercício da democracia, directa ou semi-directa, capaz de renovar o contrato entre o poder local e os cidadãos;
• A institucionalização do programa, ao qual subjaz uma concepção de política
pública inclusiva;
• A criação de circuitos de confiança que, em alguns casos, contribuam para melhorar a cultura fiscal e a receita.
É curioso notar que, se o primeiro impulso foi dado por governos de feição progressista, hoje os processos são liderados por uma diversidade de forças políticas. No
entanto, as experiências mais recentes estão associadas a administrações municipais próximas do partido do governo (Frente para a Vitória), como se pode observar
no gráfico seguinte:

Gráfico 2 Municípios com OP e respectivas
forças políticas
Fonte Programa de Orçamento Participativo,
de acordo com dados da Secretaria de Assuntos
Municipais do Ministério do Interior.
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No que se refere à dimensão distributiva da atribuição [de recursos], um dado essen4

Consultar tabela 3 no final do artigo.

5

A cidade de Córdoba é um exemplo disso; a Lei n.º

cial para avaliar o peso das experiências, é importante conhecer a percentagem das
verbas que são efectivamente discutidas no OP – relativamente ao orçamento global.4
Na Argentina essa percentagem oscila entre 0,05 e 8%, ainda que por Lei, em algu-

11499 estabelece que o montante afectado ao OP

mas cidades, se estabeleça um tecto que, quando é elevado, geralmente não é atin-

em nenhum caso deve ser inferior a 10% do total

gido.5 A metodologia mais utilizada consiste em serem as autoridades locais a deter-

dos recursos do Orçamento Geral destinados a

minar unilateralmente um montante anual fixo para o OP (Bloj, 2012). A norma, em

obras públicas. Em Bariloche foi estabelecido um

Rosário, por exemplo, estabelece que o montante anual deve ser igual ou superior, em

valor não inferior a 7%.

percentagem, ao do ano anterior. Mas em casos como os de Mendoza y General San
Martín, os cidadãos dão prioridade a determinadas propostas que são rapidamente

6

Utiliza-se algum critério distributivo em

postas em prática, de acordo com a sua exequibilidade, sem no entanto lhes ter sido

Córdoba, La Plata, Las Heras, San Salvador de

feita alguma atribuição prévia [de recursos] (Martínez e Arena, 2011). Outro aspecto

Jujuy, Rafaela, Sunchales, General Pueyrredón,

a realçar tem a ver com o facto de a distribuição territorial dos recursos se reger por

Partido de la Costa, Morón, San Fernando, La

critérios diferentes, que espelham, em maior ou menor medida, a preocupação com

Matanza, Zárate, San Carlos de Bariloche, San

uma justiça distributiva que visa reduzir o fosso de desigualdade entre os territóri-

Miguel, Quilmes, Rosario, Río Grande, Villa María

os do interior.6 Encontramos, assim, critérios de equidade, distribuição diferenciada

e San Pedro (Martínez e Arena, 2011)

por zonas e estratégias mistas. Por exemplo, na cidade de Gualeguaychú, que iniciou
o seu processo em 2012, optou-se por uma distribuição equitativa pelas nove zonas

7

A expressão “um morador um voto” sintetiza

este principio.

em que está dividida. Em Rosário seguiu-se este critério até 2010, ano em começou a
ser utilizado um Índice de Carência, pelo que 50% dos recursos são distribuídos em
partes iguais e os 50% restantes de acordo com os resultados fornecidos por aquele
indicador (Bloj, 2012). San Carlos de Bariloche, San Miguel e a componente territorial
de Rio Grande seguem uma lógica semelhante. Em Partido de la Costa pondera-se
mais de um indicador relativamente à situação particular desse território: […] População estável, proprietários não residentes, NBI (Necessidades Básicas não Satisfeitas) e Cobrabilidade das Taxas Municipais (Martínez e Arena, 2011:38). Na experiência
de Morón considera-se toda a população e as NBI detectadas em cada fórum, com o
objectivo de fortalecer a presença da actuação pública nas zonas mais desfavorecidas.
Em La Matanzavigora uma distribuição sequencial em duas fases. Um caso singular
é o do Município de San Pedro, no qual parte do que se atribui é encaminhado para
zonas rurais, segundo critérios de equidade, destinando-se um montante menor para
as zonas urbanas. Face a estas diferentes formas de funcionar, podemos pensar que
o modo como se distribuem os recursos é um tema de discussão actual, concordando
que a adopção de uma forma específica de distribuição poderá contribuir para ultrapassar as situações de desigualdade à partida (Caruso, Rede Argentina de OP, 2012).
Quanto à metodologia de participação, e de acordo com os princípios fundadores,
promove-se a participação directa, embora haja cidades nas quais se utiliza o sistema de delegação, através de representantes das organizações da sociedade civil, das
estruturas associativas e das instituições. A cidade de Rosário é um exemplo da primeira orientação, tendo-se vindo a fomentar, desde o início do processo, a participação a título individual. A “representação” efectiva-se através da eleição de conselheiros, sobre os quais recai todo o trabalho nos Conselhos Participativos ao longo
do processo (Bloj, 2012).7 Pelo contrário, Neuquén, Las Heras e La Matanza, são casos
nos quais a participação se restringe a delegados de certos tipos de organização de
moradores, social ou de instituições acreditadas.
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Quanto aos mecanismos de funcionamento e de organização, encontramos traços
comuns a todas as cidades argentinas, assim como um desenvolvimento por etapas
ou fases. No decurso do processo, são identificadas necessidades e problemas relativos a espaços territoriais delimitados, sendo as prioridades estabelecidas em assembleias. Os projectos, ordenados em função da sua prioridade, são então sujeitos a
uma avaliação de viabilidade técnica e são votados. Finalmente, o destino a dar aos
fundos será aprovado pelos Conselhos Deliberativos (Bloj, 2008). As etapas (fases)
anuais oscilam entre as três e as cinco, mas, tomando quatro em média, podemos
esquematizar a sua dinâmica da seguinte forma: a primeira etapa/assembleia tem
carácter informativo, de consciencialização, de diagnóstico e de identificação das
solicitações. Na segunda etapa/assembleia, os cidadãos e as organizações sociais
desenvolvem os trabalhos de deliberação tendo em vista a formulação de ideias e
projectos. Numa terceira etapa, as propostas são avaliadas tecnicamente quanto à
sua exequibilidade e ao cálculo de custos. Na quarta etapa/assembleia é organizada
a “feira de projectos”, procede-se à votação e enviam-se [os projectos] ao sector
legislativo, para aprovação.

PROV ÍNCI A

GOV ERNO S LOC A IS, DEPA R TA MEN TO S, DIS T RI TO S

1.ª Etapa/Assembleia

Convocação por território

Tabela 2 Ciclo Anual de Implementação do OP
na Argentina

Informação
Diagnóstico
Identificação dos pedidos
Eleição de delegados (conforme o necessário)
2.ª Etapa/Assembleia

Deliberação nos Conselhos Cidadãos Participativos
Identificação de Problemas
Formulação de Ideias e/ou Projectos
Consensos
Estabelecimento de prioridades das propostas

3º Etapa

Ronda de Consulta Técnica
Exequibilidade
Verificação des custos
Elaboração de orçamentos (de acordo com os projectos)

4º etapa/Assembleia

Feira de Projectos/Ideias
Votação
Envio das propostas para aprovação nos Conselhos Deliberativos ou
Conselhos Municipais
Encerramento do ciclo anual
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Este esquema geral tem nuances, de acordo com cada território, mas

à inclusão da perspectiva de género, Rosário é um município que

as fases têm uma dinâmica processual linear, permitindo, simulta-

mostrou a preocupação em incentivar a presença das mulheres nas

neamente, o recurso. Uma característica diferenciadora da expe-

diferentes etapas do processo, assim como a inclusão desta pers-

riência de Rosário é a utilização de uma lógica de projectos que não

pectiva na elaboração dos projectos.

se limita à produção de ideias, mas que avança na análise detalhada
de custos e das condições de execução (Bloj, 2012).Relativamente à
forma como são seleccionados os projectos, ou se recorre à decisão
consensual, nas assembleias, ou à votação ou ainda a formas mistas. No entanto, nos últimos anos expandiu-se o uso de ferramentas digitais, diversificando-se as formas de votação: em Rosário,
Reconquista e Rafaela utiliza-se o voto electrónico, enquanto que
na cidade de La Plaza é permitida a utilização de mensagens e textos (López Accotto, Carmona y Martínez, 2012).8

Deve salientar-se que a participação, no modelo argentino, se sustenta essencialmente na lógica territorial. Encontramos uma excepção a esta regra em Río Grande (Província da Terra do Fuego),
onde 10% do montante reservado ao OP é decidido no Fórum da
Cidade, destinando-se a beneficiar o conjunto e não uma parcela
do território (Accotto, Carmona y Martínez, 2012). Há igualmente
formas alternativas em Bella Vista, onde se articula o critério territorial com o temático, em Reconquista, que contempla projectos interdistritais, em San Salvador de Jujuy, onde são elaborados

Torna-se fastidioso avaliar, na generalidade, qual é o peso quanti-

projectos para todo o território municipal, e em Pehuajó, que conta

tativo da participação na Argentina sem ter em conta a situação de

apenas com um OP temático circunscrito à área da cultura (Martí-

cada cidade e a percentagem da população total representada em

nez y Arena, 2011) e que teve o seu início em 2011, representando

cada caso e momento, para além da flutuação dessa participação

2,5% do orçamento da Direcção de Cultura.

em cada fase do processo. É importante assinalar que aquilo que um
território considera como “participantes” activos está directamente
associado ao significado de participação em cada contexto e mesmo
no desenho do OP. É possível inferir das investigações consultadas
que os níveis de participação têm uma relação directa com o cumprimento das expectativas da população relativamente à qualidade da
experiência e à execução das obras para as quais foram estabelecidas prioridades. López Accotto, Martínez e Adaro (2010) dão conta de

Relativamente ao tipo de investimentos aos quais se dá prioridade,
nota-se o predomínio de projectos de equipamentos, infraestruturas e melhoramentos urbanos (de custo relativamente baixo), assim
como os de cariz cultural, educativo ou de saúde. Um aspecto problemático tem a ver com o acompanhamento e o controle da execução dos projectos, tanto mais conflitual quanto mais os prazos se
afastam do inicialmente previsto.

uma tendência decrescente ao longo do tempo, que pode ser provocada por falhas de comunicação e, inclusive, pelo desconhecimento
da existência do OP, mas também pela qualidade posta na execução
das obras. Seja como for, o balanço nacional é relativamente animador, uma vez que, até ao presente, cerca de 11,5 milhões de habitantes participaram em algum momento do processo (RAPP, 2012).
Quanto ao perfil dos participantes, é possível perceber procedências, trajectórias e a existência de segmentos heterogéneos. Das
investigações realizadas e consultadas, conclui-se que são poucas
as pessoas que iniciam a sua experiência de participação no OP,
dado que a maioria já fez trabalho social, político ou comunitário.
Os segmentos da população mais representados são os que correspondem à meia-idade (35-50 anos) e aos adultos acima dos 60
anos. A percentagem de mulheres e homens tem sido historicamente equitativa, verificando-se, no entanto, um incremento da
presença feminina. Em algumas cidades fez-se a abordagem de

O país não dispõe de uma norma nacional, uma lei-quadro, que promova, regule ou obrigue a implementar o Orçamento Participativo. A
nível sub-nacional, o panorama é sensivelmente diferente e existem
mecanismos legais em diferentes jurisdições; exemplos disso são:
a) O regimento municipal da Província de Entre Ríos, Lei Provincial n.º 3.001, actualizada em 2006, que através do seu art.º 120
capacita os municípios para adoptar o OP, insistindo, entre outros
aspectos, no papel que desempenha o controle cidadão na gestão
pública. Esta lei constitui um antecedente valioso, embora na província sejam poucos os municípios que têm o programa em vigor ;
b) A Constituição da Província de Corrientes que, no seu art.º 225
Inc. 6)q), estabelece que o “orçamento participativo” é uma atribuição municipal específica;

problemas ligados a segmentos populacionais específicos, como é

c) A Província de Buenos Aires que, através do Decreto nº 3.333/05,

o caso do Orçamento Participativo Jovem. O número de municípios

cria o Programa Provincial para a Implementação Progressiva do

com OP Jovem é bastante inferior ao OP de adultos, mas importa

Orçamento Participativo, através do qual estimula os municípios

destacar a experiência de Unquillo (Província de Córdoba), onde se

a adoptarem este instrumento dentro da sua jurisdição;

implementa exclusivamente esta modalidade.9 No que diz respeito
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d) A Cidade Autónoma de Buenos Aires é um caso particular porque tem atribuições semelhantes às de uma província; já mencionámos o art.º 52 da Constituição da CABA.
O quadro legislativo completa-se com a Lei nº 1.777/2005, Orgânica de Comunas, que impulsionou a consolidação de uma cultura democrática participativa e o estabelecimento de mecanismos de participação à escala de bairro e de controle dos orçamentos (López Accotto, Carmona
y Martínez, 2012), e com a lei n.º 70 /1998 de Sistemas de Gestão, Administração Financeira e
Controle do Sector Público.
A Carta Orgânica Municipal regula o funcionamento geral dos municípios, sendo outro ins-

8

Entre os municípios que adoptaram o consenso

em assembleias encontram-se La Matanza, Las
Heras, Zárate, General San Martín, Corrientes, San
Salvador de Jujuy, Río Grande, Pehuajó, Cañada de
Gómez e Quilmes. Santa Fé, San Miguel e Unquillo
utilizam uma modalidade mista.

9

Para se ter uma ideia das cidades que

trumento através do qual o OP se insere no corpo normativo. Entre as cidades que se socor-

implementaram o OP Jovem, consultar a tabela 3

reram dele estão San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Viedma, Córdoba e Resistência. Devemos

no final do artigo.

mencionar ainda que a norma mais lata é o pacote de Ordenanças Municipais, cujos conteúdos contemplam linhas básicas de orientação, montantes e critérios de distribuição, entre ou-

10

Entre os OP regidos por Ordenança encontram-

tros e dependendo dos casos. Um recurso legal adicional são os Decretos imanados do Poder

se […] Zárate, Rafaela, Rosário, Río Grande, San

Executivo Municipal, Provincial, como em Avellaneda, General Madariaga, Rivadavia ou San

Miguel, Cañada de Gómez, Córdoba, Resistencia,

Fernando, entre outras cidades.10 Em linhas gerais, os quadros normativos não costumam ser

Las Heras, Concepción del Uruguay, Crespo, San

excessivamente minuciosos, antes reflectem concepções flexíveis que não reproduzem acri-

Carlos de Bariloche, Morón, Maipú, La Matanza,

ticamente modelos afastados das suas realidades e potencialidades, e a sua promulgação nem

Berisso, San Salvador de Jujuy, Neuquén, Sunchales

sempre coincide com o momento de lançamento dos processos. Nesse sentido, e longe de negar

e Villa María (Martínez y Arena, 2011: 24).

a importância que assumem para a institucionalização, não garantem per se a implementação
efectiva, e menos ainda a qualidade e continuidade das experiências.
No que concerne aos apoios institucionais, tem-se evidenciado nos últimos anos um maior apoio
político a partir do Estado Nacional, facto que favoreceu a criação do Programa de Orçamento Participativo, que funciona na esfera da Secretaria de Relações Parlamentares da Chefia do Gabinete
de Ministros. No final de 2008, apoiada por esta instância, consolida-se Rede Argentina de Orçamento Participativo (RAPP),que promove o intercâmbio de experiências, a capacitação, a articulação intergovernamental e as ligações internacionais. Neste âmbito foram já organizados cinco
Encontros Nacionais de Orçamento Participativo e um primeiro Encontro Regional, em 2012. Importa sublinhar a relevância desta iniciativa, para além do já mencionado, na coordenação intra
e intermunicipal e para a actualização do debate em torno dos desafios que se colocam aos OP.

Um balanço qualitativo
Apontámos os OP como espaços políticos e de diálogo, que permitem aos cidadãos dispor de instrumentos para a tomada de decisões (Ramírez e Welp, 2011). Trata-se de cenários dinâmicos, de
discussões e consensos, pelo que cada experiência expressa qualidades, níveis de concretização
e singularidades. Para além da heterogeneidade dos processos argentinos (quanto a dinâmica,
institucionalização, continuidade), todos assumem um carácter decisório, o que lhes confere
uma força política adicional. O balanço de pouco mais de uma década, desde a sua aparição no
panorama nacional, coloca-nos perante êxitos e dificuldades. Entre os aspectos que mais contribuíram para uma “cidadanização” social e política mais activa, destacamos os seguintes:
a) Aproximação dos cidadãos à gestão da governação;
b) Maior conhecimento das solicitações e direitos sob a perspectiva dos seus laços territoriais;
c) Capacidade para negociar com o poder local;
d) Revalorização de ideia de morador e do sentido de pertença territorial/de bairro;
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e) Democratização da informação e conhecimento da administração municipal, das
lógicas orçamentais, da formulação de projectos e legislação em vigor;
f) Limitação às práticas clientelares e controle da governação, criando uma esfera
pública no espaço estatal.
Gráfico 3 Aspectos que contribuíram para
melhorar a governação (resposta múltipla)
Fonte Martínez e Arena (2011:66)

Pontualmente, e em linha com o que acabámos de assinalar, o estudo de Martínez e
Arena (2011) destaca os seguintes eixos:
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E também possível entrever uma série de dificuldades comuns ao conjunto das experiências; entre elas, destacamos:
a) Instabilidade da participação cidadã e ausência de compromisso sustentado;
b) Dificuldades em captar o interesse dos sectores médios e médios-altos da população, pela crença de que o OP foi concebido exclusivamente para os grupos mais
desfavorecidos;
c) Difusão deficiente do dispositivo e dos seus êxitos por parte dos governos locais;

11

Veja-se, a propósito, o estudo de Oraisón (2011)

sobre a experiência de la cidade de Corrientes.

12

O processo da cidade de Rosário, com mais de

uma década, demonstra que a continuidade de cor
política favoreceu a continuidade e a consolidação
da experiência.

d) Obstáculos à comunicação entre os cidadãos e os responsáveis pelas áreas executivas e legislativas;
e) Restrições ao estabelecimento de prioridades às ideias e projectos, o que limita
a margem de decisão dos cidadãos. Imposições “de cima” que reacendem o debate
sobre a necessidade ou não de vincular o OP à planificação estratégica, como engrenagem de uma política pública;
f) Clientelismo político e cooptação dos OP por parte do partido no poder ou dos
partidos políticos, em geral;
g) Sistemas de prestação de contas e de avaliação ainda não suficientemente desenvolvidos;
h) Falta de coordenação entre áreas que planificam e as que executam. Verificase, na maioria dos casos, um certo isolamento da área onde funciona o OP relativamente às restantes áreas da administração, o que dificulta a comunicação intrainstitucional. Há dificuldades concretas em inserir o programa nos gabinetes,
em termos de coordenação interna do município;
i) Resistências à mudança para uma maior horizontalização das decisões por força
das burocracias;
j) Escassa vontade política de legisladores e funcionários para colaborar técnica e
politicamente no processo;
k) Atrasos na execução dos projectos sobre os quais houve consenso e foram votados, o que revela a debilitação do apoio político das autoridades ao programa.
Apresentamos a seguir um gráfico-síntese das dificuldades mais frequentes detectadas pelo estudo de Martínez e Arena (2011), no qual é possível reconhecer alguns
tópicos que acabámos de mencionar e a preponderância que tem a falta de coordenação intragovernamental, um dos problemas mais agudos.
Entre outros aspectos controversos, verificamos os atrasos na execução de obras, o
que põe em causa a credibilidade das experiências, o impacto relativamente pequeno que tem na vida das pessoas, e como, na prática, a ideia fundadora de “proximidade” revela limites palpáveis que exprimem uma ruptura com a lógica política
tradicional.11 Por outro lado, embora se tenham criado expectativas sobre a cultura
fiscal, as experiências argentinas têm impactos reduzidos.
Um factor decisivo para o arranque e a continuidade das experiências continua a ser
a vontade política das autoridades para submeter à discussão pública uma parte dos
seus recursos, e submeter-se ao controle cidadão e à interpelação. Nesse sentido,
um obstáculo adicional é a disputa entre as diferenças forças políticas sobre o valor
do OP, assim como as mudanças de cor política que ocorrem nas lideranças locais.12
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Gráfico 4 Aspectos que dificultam uma melhor
aplicação do OP (resposta múltipla)
Fonte Martínez e Arena (2011:65)
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IV. Desafios a curto e médio prazo

Consultar

Embora o OP argentino tenha denotado um crescimento sustentado nos últimos anos, o seu

Tabela em anexo na página XXX

desenvolvimento depende, em grande medida, de se enfrentarem os desafios de forma responsável, partindo das dificuldades identificadas. Nesse sentido, torna-se necessário:
a) Desenvolver estratégias que garantam a continuidade das experiências em curso, a reactivação das que foram interrompidas e o apoio a novas – nas diferentes províncias do país e
não apenas naquelas que mostram uma concentração significativa;
b) Aumentar a participação cidadã e melhorar a sua qualidade, tendo em conta as expectativas dos cidadãos;
c) Alargar a participação a sectores que até agora não encontraram motivação para fazê-lo;
d) Melhorar os canais de difusão do programa para que ele tenha maior visibilidade;
e) Aprofundar o debate sobre os critérios de justiça distributiva na atribuição de recursos;
f) Promover a discussão sobre a possibilidade de aumentar a percentagem do orçamento
destinado ao OP;
g) Incentivar o cumprimento dos princípios constitucionais de que todo o orçamento deve
ser participativo;
h) Enfrentar as resistências institucionais, invertendo a natureza vertical da cultura política local;
i) Arbitrar as estratégias para melhorar a comunicação entre os cidadãos e os responsáveis
técnicos da administração;
j) Aprofundar o diálogo inter-municipal, sensibilizando e capacitando os funcionários e estabelecendo com clareza os critérios e as modalidades de consulta dos cidadãos às áreas
da governação. A transversalização é nuclear para democratizar as estruturas burocráticas
das administrações; esta necessidade é visível na totalidade das experiências (RAPP, 2012);
k) Aumentar a percentagem de execução das obras e garantir o cumprimento dos prazos
como uma forma de regenerar a credibilidade do dispositivo e da acção do Estado (Bloj,
2012);
l) Documentaras experiências em curso, enfatizando os discursos e as práticas efectivas. É
fundamental conservar um olhar crítico sobre estes processos e investigá-los “dentro das
portas”
, evitando a cristalização nas “ficções ideais de participação.” Para tal, é necessária
a produção audiovisual e escrita de materiais, de forma a garantir a capacitação e a difusão
externa de conteúdos específicos;
m) Estimular o intercâmbio de experiências e a socialização dos conhecimentos que possam
ajudar os cidadãos a desenvolver a sua capacidade de tomada de decisões;
n) Apoiar o trabalho da Rede Argentina de Orçamento Participativo.
Estes objectivos de curto e médio prazo não aparecem isolados, sendo necessário complementar o processo de democracia participativa com outras iniciativas que tenham os cidadãos como
protagonistas e que, em conjunto, se orientem no sentido de fortalecer uma gestão da governação
mais inclusiva. É assim que o OP adquire outro significado, ultrapassando a conotação de ferramenta para a programação e execução de obras, para assumir o carácter de uma política pública.
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Tabela 3 Municípios e Partidos com Orçamento
Participativo (e OP Jovem) por Província: Dados Gerais
Fonte Elaboração própria com base em informação
disponibilizada pela RAPP, II Inquérito Nacional feito
aos municípios com OP e Governos Locais.

PROV ÍNCI A

Buenos Aires

146

MUNICÍPIO

HABITANTES

INÍCIO
DO OP

Avellaneda

342.677

2010

Bahía Blanca

301.531

2006

Berisso

88.470

2010

INTERRUPÇÃO
DO OP

PARTICIPAÇÃO
2012

PROJECTOS

% OP 2013
APROXIMADA

NOR M AT IVA

DELIBERATIVO/
CONSULTIVO

10.000

40

3%

Decreto Provincial Nº
3333/05

Deliberativo

Ordenação Nº12031/2002

Deliberativo

2012

Ordenação N°3002 e
Regulamento de Orçamento
Participativo 2010

Deliberativo

2011

Art. 52 Constituição da
Cidade/1996; Art. 9 y 29 Lei
N° 70 /1998 de Sistemas de
Gestão, Administração Financeira e Controle do Sector
Público; Lei Nº 1.777/2005,
Orgânica de Comunas.

Deliberativo

Cidade
Autónoma de
Buenos Aires

2.891.082

2002

General
Madariaga

19.747

2012

118

34

1,3%

Decreto Nº 1593/12, Int. 6389

Deliberativo

General
Pueyrredón

618.989

2008

10.900

276

0,75%

Decreto Provincial Nº 3333/05
eArt. 60 Lei Orgânica de
Municipalidades

Deliberativo

General. RojoPartido San
Nicolás

2.416

2013

Ordenação N°8341/2012

Deliberativo

La Matanza

1.775.816

2009

16

La Plata

654.324

2008

51.104

Lanús

453.500

2012

Morón

319.934

2006

Necochea

91.836

2008

Partido da
Costa

70.214

2009

Pehuajó

39.776

2011

Quilmes

580.829

2010

Rivadavia

17.169

2011

Salto

32.628

2012

San Fernando

163.462

2008

San Martín

422.830

2005

8.236

2

San Miguel

281.120

2008

15.963

96

San Pedro

59.247

2011

Tandil

123.343

2009

Trenque
Lauquen

42.806

2012

0,3%

Deliberativo

40

8,6%

Deliberativo

7.552

28

0,5%

Deliberativo

31.000

44

0,5%

8.059

1.646

13

Ordenação Nº 7033/05

Deliberativo

Ordenações N° 6545/08Nº6454/08- Nº7110/10

Deliberativo

4%

Deliberativo

2,5% OP
para a
Cultura

Deliberativo/
Limitado
à área de
Cultura

8

3,4%

16

0,75%

Não tem ordenação

Deliberativo

Decreto Municipal Nº563/12

Deliberativo

0,006%

0,05%
1.972

6

Sim

Deliberativo
Decreto Provincial Nº 3333/
05, Decreto Nº 1253/08; Res.
Nº 661/08 y 773/09

2012

OP
JOVEM

Deliberativo

Sim

Deliberativo
Ordenação Nº 35/2006

Deliberativo

Ordenação Nº 5.967

Deliberativo
Deliberativo
Deliberativo

Sim

Zárate

111.597

2010

Catamarca

San Fernando
del Valle de
Catamarca

160.058

2005

Chaco

Resistência

274.490

2009

20.000

Chubut

Comodoro
Rivadavia

173.266

2008

63

Ciudad de
Córdoba

1.330.023

2008

Unquillo

17.183

2010

Villa Carlos Paz

80.559

2009

0,5%

Villa María

127.454

2008

1,3%

Bella Vista

37.181

2006

Corrientes

358.223

2010

Concepción del
Uruguay

100.728

Concordia

Córdoba

Corrientes

650

57

0,7%

5

Deliberativo
Ordenação Nº 3952/05,
modificada 2012

Deliberativo

Ordenação N° 9492/2009

Deliberativo
Deliberativo

1%

Ordenação Nº 11.499 /2008

Deliberativo

OP Jovem

Deliberativo

Ordenação N° 4950 /
Regulamento 2013

Deliberativo
Deliberativo

Constituçãoda Província de
Corrientes, Art. 225 Inc. 6) q)

1.814

5

0,6%

1.243

80

2%

2009

2.729

24

1,4%

OrdenaçãoN°8643/09

Deliberativo

170.033

2011

9

0,1%

Ordenação Nº
regulamentada 2007

Deliberativo

Crespo

339.930

2007

Não tem Ordenação

Deliberativo

Gualeguaychú

51.883

2012

Ordenação Nº 11654/2011

Deliberativo

La Paz

66.903

2012

Não tem Ordenação

Deliberativo

Paraná

340.861

2012

Ordenação Nº 8.939/
2003 (Não se aplicou)

Deliberativo

Jujuy

San Salvador
de Jujuy

265249

2009

Mendoza

Godoy Cruz

189578

2003

Junín

37807

2004

Las Heras

203507

2010

Maipú

172861

2007

Mendoza

114822

2009

Entre Ríos

Luján de Cuyo

Neuquén

Río Negro

2013

65

0,8%

0,8%

Deliberativo
Deliberativo

50

10.426

Ordenação N° 4822 /02

Deliberativo

0,8%

Deliberativo

68

7%

Deliberativo

Sim

58

2%

Deliberativo

Sim

35

2,5%

Deliberativo

2012

O Concelho Deliberativo
aprovou em Outubro de
2012 a implementação, mas
não foi ainda validada pelo
Executivo Municipal.

Deliberativo

Ordenação Nº 11337
y Decreto
Regulamentar
Nº 0900/2010

Deliberativo

233000

2009

Zapala

36791

2012

San Carlos de
Bariloche

93192

2005

Viedma

52704

2007

Sim

Deliberativo

Ordenações anuais de
afectação orçamental

Ciudad de
Neuquén

Sim

Deliberativo

2009

4,5%

Carta Orgânica Municipal
(Art. 118) y Ordenação1172,
Art. 14.

Deliberativo

Carta Orgânica
2012, art 134

Deliberativo

Sim
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San Juan

Rawson

114368

2009

San Luis

Juana Koslay

204019

2010

Santa Fe

Cañada de
Gómez

66675

2010

Santa Cruz

Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur

148

1%

Deliberativo
Deliberativo

0,6%

Ordenanzas Nº 7153
y 7254

Deliberativo

Ordenação Nº 4.132
N°4.133modificada
em 2008 pela Ordenação N°
4.227 e, em 2009,pela
N° 4.316 art. 9

Deliberativo

Rafaela

99.150

2008

0,2%

Reconquista

176.410

2009

3%
Ordenação Nº 7326/2002
Nº 7869/2005
Nº 8027/2006
Nº 8557/2010
Decreto Municipal Nº
34795/2010

Deliberativo

Sim

Deliberativo

Sim

Sim

Rosario

1.198.528

2002

1,5%

Santa Fe

415.345

2008

0,5%

Deliberativo

Santo Tomé

525.093

2012

0,5%

Deliberativo

Sunchales

178.092

2010

1%

Venado Tuerto

191.024

2011

San Lorenzo

47.500

2010

Caleta Olivia

107.630

2010

Río Grande

70.042

2003

Ushuaia

56.956

2009

Não se implementou

Ordenação Nº
2008/10Modificada pela
Ordenação Nº 2267/2012

Deliberativo

Ordenação Nº 3942/11

Deliberativo

Ordenação N° 2795

Deliberativo
Deliberativo

0,8%

Deliberativo
Carta Orgânica
MunicipalArt. 238,Ordenação
N° 3352/2008

Deliberativo

A M É R IC A
L AT INA
BR A SIL
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OS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS NO BRASIL
Introdução
O contexto sociopolítico de redemocratização do Brasil – no conjunto das profundas
transformações estruturais vividas pelo país desde a década de 1960 – ensejou um
processo de experimentação participativa sem precedentes em território nacional.
Emergindo a partir de um conjunto de condições históricas específicas, as inovações construídas passaram a dialogar, teórica e empiricamente, com os desafios e
dilemas da questão democrática no plano internacional. Os temas da crise da representação política, o surgimento de novas teorias democráticas críticas às teorias hegemónicas (elitista/realista ou pluralista), em especial, a teoria deliberativa, o possível papel da democracia participativa revisitada após os anos 1960, o debate sobre o
conceito e o papel da sociedade civil, as novas formas de acção colectiva, a influência
das tecnologias de informação, são elementos, entre outros, que passaram a pautar
a discussão sobre inovações participativas e a accountability nas relações Estado,
sociedade civil e mercado.
O surgimento e a expansão, em especial ao nível local, mas também nas demais instâncias da Federação brasileira, de novos espaços de participação institucionalizada
para discussão das políticas públicas, passou a ser denominado pela literatura de
novas Instituições Participativas (IP) (Avritzer, 2008; Pires e Vaz, 2010). Trata-se de
um processo de inovação democrática, entendido como a “criação institucional que
vai além da promulgação de formas de participação cidadã directa, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (previstos constitucionalmente), onde se articulam modalidades contínuas – não extraordinárias – de incidência social sobre
o poder público e seu aparato administrativo, incluindo o próprio sistema político”
(Gurza Lavalle, Isunza Vera, 2011). Dentre a pluralidade das IP emergentes, destacase o Orçamento Participativo (doravante OP) como a inovação mais conhecida e influente no mundo, a ponto de alguns autores de países do hemisfério Norte falarem
alegoricamente no “retorno das caravelas” (Allegretti e Herzberg, 2004).
Ocorre que as formas de democracia participava revelam diferenças significativas
quanto à real co-responsabilidade entre a administração estatal e os actores da sociedade civil nas decisões sobre as políticas públicas. Sabe-se que o lugar ocupado
pela participação no sistema de gestão sócio-estatal pode ser nuclear ou periférico. A emergência dos OP tornou-se particularmente importante porque possibilitou a intervenção popular sobre o principal instrumento de gestão do Estado moderno, que é
o orçamento público. O orçamento sintetiza, em grande parte, a regulação real e legal
da noção de cidadania, pois expressa direitos e deveres que nascem da reciprocidade
entre governantes e governados (res pública) e das relações entre os poderes do Estado entre si. O orçamento representa, em grande parte, como se dão as políticas
de produção da renda social (receitas) e de sua distribuição na sociedade (despesas).
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Nesse sentido, o orçamento é uma das expressões do moderno contrato social e, por isso, é
1

Fedozzi (2012). Sugere-se o acesso em

(http://www.ufrgs.br/democraciaparticipativa)

considerado o núcleo duro das decisões políticas fundamentais, embora não esgote o leque das
decisões que afectam a organização social (Fedozzi, 1997). Considerando-se o caso brasileiro, a
publicização do acesso às decisões do orçamento público, em especial para as classes e camadas

2

Espoliação urbana refere-se ao “somatório de

historicamente excluídas do desenvolvimento sócio-urbano, ganha ainda mais relevância de-

extorsões que se operam através da inexistência

mocrática frente à tradição autoritária e patrimonialista do modelo de formação capitalista da

ou precariedade dos serviços de consumo

sociedade brasileira, cuja contra-face é a profunda desigualdade social (Holanda, 1993; Faoro,

coletivo que – conjuntamente com o acesso

1958; Fernandes, 1976). Historicamente, o orçamento tem sido tratado ou como peça de “ficção”

à terra e à habitação – se apresentam como

(dualismo entre o “real” e o “legal”) ou como instrumento de barganha, no ciclo de apropriação

socialmente necessários à subsistência das classes

privada ou pessoal dos recursos públicos e da reprodução da cultura política clientelista.

trabalhadoras” (Kowarick, 1979, p.59).

3

A expressão cidadania ganhou espaço jamais

visto na sociedade brasileira. Mas a sua
apropriação por discursos ideologicamente
antagónicos denota o carácter polissémico do
termo e determina a disputa histórica pela fixação
do seu significado (Telles, 1994).

4

Entre a vasta literatura sobre os novos

movimentos sociais se destacam os estudos de
Sader (1988), (Telles, 1994) e Dagnino (1994).

5

O Movimento Nacional de Reforma Urbana e

sua expressão organizada, o Fórum Nacional de

Em estudo anterior, tratou-se de abordar os Orçamentos Participativos no Brasil a partir de
variáveis que condicionam as possibilidades de sua criação e sustentabilidade, assim como
elementos extraídos das práticas dessa forma de democracia participativa relativos aos seus
potenciais, limites, desafios e tensões.1 O presente artigo objectiva apresentar e analisar dados
relativos à ampliação dos Orçamentos Participativos no Brasil tomando como fonte principal
a mais recente pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Orçamentos Participativos (RBOP,
2012), complementada por pesquisas realizadas anteriormente no país. Além da presente introdução, os capítulos apresentados e discutidos no artigo são os seguintes: a) o contexto histórico que ensejou o surgimento desta inovadora instituição participativa no país; b) as fases
do processo de evolução e de expansão dos OP no país e no mundo; c) os aspectos relativos à
distribuição regional, estadual e municipal dos autodenominados OP no Brasil; d) a relação
entre os OP e o espectro político-partidário e ideológico que adoptam essa IP; e por fim e) são
exploradas possíveis relações entre o desenvolvimento económico, social e humano dos municípios e a adopção de OP como forma de gestão pública.

Reforma Urbana (FNRU), surgiu neste contexto
de urbanização excludente. Fruto da articulação
entre profissionais do planeamento urbano e
da actuação dos movimentos de moradia ele foi
criado a fim de politizar a discussão sobre a cidade
e servir de plataforma política aos movimentos
sociais no sentido de fornecer um horizonte mais
amplo que as questões locais e específicas. É
responsável pela formulação do chamado ideário
da reforma urbana que tem como fundamento a
crítica da mercantilização da cidade e a defesa
da democratização dos processos decisórios da
gestão urbana (Ribeiro e Santos Junior, 1994).

O surgimento dos Orçamentos Participativos no Brasil: contexto histórico de sua génese e expansão
A emergência dos Orçamentos Participativos, como novas instituições democráticas no Brasil,
ocorreu a partir de um contexto histórico marcado por profundas transformações socioeconómicas, demográficas, políticas e culturais que ocorreram na sociedade brasileira entre as décadas de
1960 e 1980. De forma sintética, podem-se destacar as seguintes mudanças no cenário brasileiro
que permitiram – não de forma determinista – a possibilidade de uma experimentação participativa inovadora que desembocou no chamado Orçamento Participativo. Como se sabe, o Brasil
constituiu-se historicamente com uma das nações mais desiguais do mundo. A construção social da desigualdade, como marca brasileira, caracterizou também o período de “modernização
conservadora”
, desenvolvida no ciclo nacionalista-desenvolvimentista de 1930-50 e intensificado durante os anos de regime ditatorial civil-militar (1964-1988). As mudanças que transformaram o país de agrário-exportador para urbano-industrial (chegando a alcançar, no período, o
oitavo PIB mundial) acrescentaram mais de 60 milhões de pessoas nas cidades, 29 milhões de
migrantes somente durante os anos 80, passando as áreas urbanas a concentrar mais de 80% da
população, sendo esse índice hoje de 84,4% dos mais de 190 milhões de habitantes (IBGE, 2010).
Apesar da melhora de alguns indicadores sociais nesse período (diminuição da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida e da taxa de escolarização), essa “modernização” ocorreu mediante a alta concentração de riquezas, de terras e de acesso selectivo aos equipamentos
urbanos, à habitação e aos serviços públicos, tornando os pólos de desenvolvimento capitalista,
principalmente as capitais dos Estados e suas regiões metropolitanas, cenários emblemáticos
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do processo de espoliação urbana (Kowarick, 1979). A noção de “espoliação urbana”2 decorre da

Gráfico 1 Evolução da divisão federativa

constatação de que a industrialização e a urbanização periféricas ao capitalismo avançado fazem

da receita tributária por nível de governo

nascer amplas necessidades colectivas de reprodução, mas a intervenção do Estado é limitada

(conceito contas nacionais)*

para atendê-las. Os fundos públicos são prioritariamente destinados ao financiamento imediato

Fonte Afonso, J.R. (2012). A partir de STN, SRF,

da acumulação do capital e, quando se dirigem ao consumo colectivo, privilegiam as camadas de

IBGE, Ministério da Previdência, CEF,

maior renda” (Ribeiro, 1994, p.273-4 In: Ribeiro e Santos Júnior, 1994; Kowarick, 1979, p.59). A rá-

Confaz e Balanços Municipais.

pida e intensa urbanização ocorreu de forma a concentrar a população em torno das metrópoles e

*Contas nacionais incluem impostos, taxas e

suas periferias. As 15 Regiões Metropolitanas abrigam 71 milhões de pessoas, equivalente a quase

contribuições, inclusive CPMF, FGTS e royalties,

38% da população no país (IBGE, 2010).

bem assim como a dívida activa.

Em consequência, formou-se um tecido urbano dual e excludente (cidade regular, formal e legal versus cidade irregular, informal e ilegal), cujo processo de favelização é o mais visível,

legenda

consignando uma realidade de fragmentação social e de segregação espacial, principalmente

UNIÃO

nas grandes e médias cidades.

ESTADUAL

O processo de profundas transformações na estrutura socioeconómica e demográfica do país

MUNICIPAL

foi acompanhado pelo surgimento, em fins dos anos 70 e início dos anos 80, de novos actores
sociais e de novas práticas político-culturais no contexto de ampliação da sociedade civil e da
esfera pública. O surgimento de movimentos populares urbanos decorreu das lutas pela igualdade do direito à cidade (Lefébvre, 1969), no cenário mais amplo de forças sociais em luta pela
redemocratização. Parcela desses actores representativos das classes subalternas de carácter
plural e diversificado passou a expressar de forma inédita uma gramática social de confronto
com o Estado baseada no discurso dos direitos da cidadania3, em substituição, em parte, às relações de sujeição paternalista (a cultura da dádiva e do favor), da troca clientelista e da tutela,
embora estas práticas continuem existindo entre os actores estatais e os da sociedade civil.4
Outro aspecto, que compõe o pano de fundo do qual brotaram as experiências de OP, relacionase com o novo arcabouço institucional favorável aos municípios decorrente da democratização
do país. A nova Constituição de 1988 estabeleceu novo pacto federativo. Este pacto caracterizou-se pela reversão da centralização tributária, fiscal e política do período ditatorial. Com o
Estado Democrático de Direito os municípios, de forma inédita, foram considerados entes da
Federação, juntamente com os Estados e a União, gozando de autonomia legislativa, administrativa, política e financeira. A divisão do “bolo tributário” evoluiu, nessa fase, em favor dos
municípios, como o demonstra o gráfico 1.
Não obstante, a partir do ajuste fiscal, na década de 1990, houve reconcentração dos recursos
pela União, por meio de formas de arrecadação (contribuições e taxas) que não exigem repartição com os demais entes federados. Em 2006, computada apenas a arrecadação colectada pela
União, as contribuições responderam por 68% do total e os impostos por apenas 29% (o saldo
é composto por taxas e pela cobrança da dívida activa). Somado às novas atribuições e competências de serviços repassadas aos municípios, criou-se um contexto que colocou em xeque a
autonomia financeira municipal (Santos, 2011; Afonso, 2012).
Este novo contexto aumentou a importância das instâncias locais na disputa política regional e
nacional. Ao mesmo tempo, a Constituição de 1988 incorporou princípios defendidos pelo movimento da Reforma Urbana, na medida em que reconheceu a função social da cidade e da propriedade e a gestão participativa da política urbana. A regulamentação do Capítulo da Política Urbana
da nova Constituição ocorreu 13 anos após, por meio do Estatuto das Cidades (2001).5
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A criação do Ministério das Cidades durante o primeiro mandato do presidente Lula
6

O Estatuto da Cidade prevê a obrigatoriedade de

(2003) representa o ápice dessa mudança institucional favorável aos municípios.

elaboração de Planos Directores para cidades com

Neste contexto, o surgimento dos OP ocorreu no seio da rápida expansão de espa-

mais de 20 mil habitantes. Ver a análise dos Planos

ços institucionais de participação ligada às contradições urbanas e a luta por cida-

Directores Participativos pós-Estatuto da Cidade em

des mais justas no sentido dado por Harvey (1973). É o caso também dos Conselhos

Santos Júnior e Montandon (2011)

Gestores de políticas públicas, sendo alguns ligados a Conferências participativas
locais, estaduais e nacionais. Os Conselhos Gestores Municipais atingiram o número

7

Sobre o processo de formação do PT, ver

Meneguello (1989)

de 27 mil em 1999 (IBGE, 2000), com média em torno de cinco por município, e envolveriam a participação de mais de duzentos mil indivíduos (ABONG, 2004). Parcela
dos Conselhos decorre de iniciativa legislativa, mas boa parte resulta da influência

8

A Frente Popular foi uma coligação entre o PT e o

então Partido Comunista Brasileiro (PCB).

de movimentos da sociedade civil pelos direitos de cidadania, desde o final da década de 1980, a exemplo dos Conselhos da Saúde, da Criança e Adolescente, da Habitação, do Meio Ambiente e, recentemente, dos Planos Directores Participativos, em

9

Para análise detalhada sobre a génese e o processo

indeterminado de criação do OP de Porto Alegre ver
Fedozzi (2000).

10

Apesar da alternância de poder em 2005 o OP

continua em funcionamento. Foge ao escopo do
artigo analisar essa nova etapa de fragilização
do OP. É possível dizer apenas que às limitações
constatadas ainda nas gestões do PT, em função
da estagnação dogmática da experiência, o baixo

consequência do Estatuto das Cidades.6
Por fim, cabe destacar o novo cenário de organização partidária no processo de transição para a democracia. O bipartidarismo imposto pela ditadura cedeu lugar ao multipartidarismo, antes mesmo da nova Constituição de 1988, ainda que condicionado
pelas forças conservadoras e autoritárias que continuaram a ter peso no processo de
transição para a democracia negociado “pelo alto”. Além dos partidos de carácter
marxista e de esquerda já existentes surgiu, em 1979, o Partido dos Trabalhadores7,
possibilitando às organizações de inclinação socialista a ocuparem espaços de poder
de Estado de forma inédita a partir de meados dos anos 1980.

comprometimento com o modelo de co-gestão por
parte da nova coligação governamental aprofundou

O processo de construção dos OP

a crise do processo. A investigação em curso sobre

Podem-se identificar três fases no processo de surgimento e de expansão dos OP no

este novo contexto indica um processo de elitização

Brasil e, posteriormente, em outros países. A primeira refere-se à construção e consoli-

na relação entre representantes e representados

dação dessa nova instituição participativa após a redemocratização. Entre os dez casos

(Fedozzi e Martins, 2012).

surgidos neste período (1989-1992), todos dirigidos pelo PT, destacou-se o de Porto
Alegre. Com a vitória inédita da Frente Popular na capital gaúcha (1989-1992)8 e sua
reeleição por quatro vezes (perfazendo 16 anos), o OP se consolidou como nova Instituição Participativa. A criação do OP foi resultante de uma trajectória sinuosa e indeterminada onde prevaleceu o encontro sinérgico entre pelo menos cinco variáveis:
1) a decidida vontade política dos novos governantes para democratizar a gestão pública;
2) a existência prévia de um tecido associativo crítico, condição fundamental que exerceu
a necessária pressão “de fora para dentro do Estado”;
3) a efectividade das decisões compartilhadas, consignando credibilidade à participação;
4) a eficácia na gestão político-administrativa das demandas em geral;
5) a governabilidade financeira para atender as demandas e possibilitar um ciclo virtuoso da “participação-decisão-execução-participação” (Fedozzi, 1997).9 O paradigmático
caso do OP de Porto Alegre tornou-se referência nacional e internacional quando a ONU
o seleccionou como uma das 40 melhores experiências de gestão local para a conferência
Habitat II (Instambul, 1995) e, posteriormente, quando a cidade foi escolhida para sediar
o I Fórum Social Mundial, em 2001.10
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A segunda fase corresponde à expansão nacional dos OP. O número aumentou de
10 para 30, entre 1993-1996, e 140 nas gestões 1997-2000 (Ribeiro e Grazia; FNPP,

11

Não há dados nacionais para o período 2005-2008.

12

Criada em 2007 por iniciativa da Prefeitura de

2003, p. 88-94). Posteriormente, devido ao efeito-demonstração de capitais e cidades relevantes, como Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Goiânia (GO), Santo André
(SP) e Vitória (ES), bem como devido à valorização do discurso participacionista nas

Belo Horizonte, a rede foi coordenada inicialmente

eleições municipais, outros partidos também passaram a adoptar o OP, ainda que

por esta cidade. Actualmente, a coordenação cabe à

por vezes sob replicação mecânica do “modelo de Porto Alegre”
, ou como simulacro

Prefeitura de Guarulhos (SP), importante cidade da

da participação nas decisões orçamentais. Entre 1989 e 2004, chegaram a 261 cidades

grande São Paulo que conta com mais de um milhão

em 23 estados (Pólis, 2006). Conforme pesquisa recente da Rede Brasileira de Orça-

de habitantes. www.anfermed.com.br/redeop/.

11

mentos Participativos (RBOP)12, o número chegou a 355 nas gestões 2008-2012 (RBOP,
2012). Desde o seu surgimento o crescimento foi da ordem de 3.450%. Ressalta-se de

13

A URB-AL foi um programa criado pela União

que se tratam de casos auto-declarados, já que a natureza qualitativa, a estrutura e o

Europeia para promover a cooperação horizontal

processo de funcionamento (regras, critérios, actores, poder decisório) e o lugar que

entre cidades europeias e latino- americanas.

a participação realmente ocupa na política das Administrações Municipais é muito

<www2.portoalegre.rs.gov.br/urbal9/>. Entre outras

diversificada entre si, o que recomenda prudência na análise dos dados.

redes de cidades, o Programa URB-AL criou uma

A terceira fase pode ser identificada com o fenómeno da mundialização das iniciativas de OP. Desde os anos 1990, no contexto de crise de legitimidade da representação
política nas democracias, a expansão dos autodenominados OP ocorreu primeiro em
países sul-americanos e da América Central. Essa expansão chamou a atenção das
principais agências multilaterais de financiamento ou de cooperação, as quais passaram a incentivar os OP como “boas práticas de controlo dos gastos públicos”
, casos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial (BIRD). Na
viragem do milénio, em decorrência dos efeitos da rede do Fórum Social, de outras
redes e Agências (OIDP, URBAL)13,os OP iniciam sua história no Velho Continente e
em seguida espalharam-se em quase todos os demais continentes e regiões (Sintomer, Herzberg, Allegretti, 2012). Evidentemente, tratam-se de práticas e modelos
muitos distintos entre si.

rede específica sobre o OP, a Rede 9 - Financiamento
Local e Orçamento Participativo, coordenada por
Porto Alegre e congregando 255 cidades.

14

A pesquisa contou com apoio da Prefeitura de

Guarulhos (SP) e do Instituto Paulo Freire.

15

Conforme o Relatório Técnico da RBOP, uma vez

confirmada a existência de OP nos municípios
procuram-se conhecer as seguintes informações:
População urbana e rural; Produto Interno Bruto
(PIB); Montante do Orçamento Público Municipal;
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal –
IFDM; Partido que governa o município; Telefone do

Alguns dados e reflexões sobre os OP no Brasil

departamento ligado ao OP; Endereço do Site.

A fim de apresentar e analisar elementos sobre os OP no Brasil serão utilizados dados da pesquisa realizada pela Rede Brasileira de OP, entre os anos de 2011 e 2012.
De forma suplementar e comparativa também será considerada a primeira pesquisa
nacional realizada pelo Fórum Nacional de Participação Popular (gestões 1997-2000)
(Ribeiro e Grazia de Grazia, FNPP, 2003).
A pesquisa da Rede Brasileira14 utilizou-se de uma metodologia dirigida. Considerando o elevado número de municípios do país tornou-se inviável um aprofundamento
qualitativo, o que será realizado na segunda etapa da investigação. Foram colectados
dados em 2.657 cidades de todas as regiões do país, o que equivale a 48% da totalidade dos municípios. Para tal, utilizou-se de diversas fontes, tais como Redes de
OP em alguns Estados, levantamento das Prefeituras dos partidos de esquerda mais
comprometidos com a participação, assim como das Prefeituras governadas pelos
maiores partidos, consulta em websites das respectivas Prefeituras. Após confirmar
a existência do OP foram colectados dados sobre o município (Relatório Técnico, Guarulhos: RBOP, 2012).15
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Gráfico 2 Evolução do número de OP no Brasil

Distribuição dos OP no Brasil

Fonte Ribeiro e Grazia, FNPP(2003); Pólis (2006);

Conforme citado anteriormente (Gráfico 2), observa-se o crescimento gradativo do

RBOP (2012)

número de municípios que declaram praticar OP no país. O percentual de 2,5% do total
de municípios do país, no período de 1997-2000, passou para 6,3% nas gestões 19992012. Também o Estado do Rio Grande do Sul retomou em nível regional esta modalidade de participação a partir de 2010.16 Os casos encontram- se distribuídos em
quase todos os 26 estados da federação, sendo apenas dois que não possuem cidades
com OP (Roraima e Maranhão). As regiões Sudeste e Sul (as mais desenvolvidas social
e economicamente do país) continuam concentrando o maior número de casos. Mas,
diferentemente da pesquisa anterior (Ribeiro e Grazia de Grazia, FNPP, 2003) percebem-se mudanças significativas: em primeiro lugar, a existência de OP em todas as
cinco regiões do país, o que pode indicar a tendência de maior nacionalização dessa
modalidade de participação, ainda que fortemente desigual; em segundo lugar, a Região Nordeste (uma das mais empobrecidas do país), apresenta o maior crescimento de
número de OP, enquanto ocorreu perda relativa na Região Sul (Tabela 1). Possivelmente, este fenómeno expressa as mudanças positivas que vêm ocorrendo no Nordeste na
última década de crescimento económico e social promovida pela gestão Lula.

Tabela 1 Distribuição dos OP nas Regiões do
Brasil (abs.e rel.). Gestões 97-00 e 09-12
Fonte Ribeiro e Grazia, FNPP(2003); RBOP (2012);
IBGE (2010)

16

Trata-se de um longo e complexo processo de

REGIÕE S

N.OP 1997-2000

%

N. OP 2009-2012

%

N. MUNICÍPIO S (IBGE , 2010)

SUDE S T E

47

45,6

152

42,8

1668

SUL

39

37,9

101

28,5

1188

NORDE S T E

14

13,6

80

22,5

1794

NOR T E

3

2,9

13

3,7

449

CEN T RO - OE S T E

0

-

9

2,5

466

BR A SIL

140

100

355

100

5565

participação regional. Em 99-02, com a vitória
inédita do PT para o Governo do Estado, o OP
foi implementado a partir da réplica do modelo
de Porto Alegre. Interrompido e substituído por
um modelo de Consulta Popular nos governos
seguintes, do PMDB e do PSDB, o OP foi retomado a
partir da nova eleição do PT para o período 00-14.
Actualmente conta com novo desenho institucional
inserido num sistema mais amplo de participação.

17

São as capitais: Porto Alegre, Belo Horizonte,

Recife, Manaus, Fortaleza, e as cidades de
Guarulhos e Campinas (SP)

18

Sobre casos de OP em contextos rurais no Brasil

ver Teixeira (2003) e Rover (2003).

Em relação à distribuição dos autodenominados OP relativamente à escala demográfica dos municípios, os dados actuais indicam que mais da metade dos 355 casos
ocorre em pequenos municípios, com até 50 mil habitantes, precisamente 59,43%.
Este dado é consoante – apesar de ser maior – com o observado na pesquisa anterior
que, para o mesmo tamanho sociodemográfico, indicou 43,68% dos casos (ibidem, p.
31). Após, percebe-se uma segunda concentração nos chamados municípios médios
(entre 100 a 500 mil habitantes), com 22,52% na pesquisa actual, contra 31,06% da
pesquisa anterior. Por fim, percebe-se uma diminuição percentual em cidades com
mais de um milhão de habitantes, de 4,85%, verificado no período 1997-2000, para
1,97% no último período17 (gráfico 3).
Por outro lado, esta relação é invertida se for considerado o peso relativo dos autodeno-

Concorda-se aqui com critérios mínimos

minados OP frente ao número absoluto de municípios de cada faixa demográfica. Como se

sugeridos por SINTOMER, Y., HERZBERG, C.,

pode verificar no gráfico 4 abaixo, quanto maior o tamanho das escalas da população

RÖCKE, A. (2008).

dos municípios, maior o percentual de OP que ocorrem nestas escalas. Por exemplo,

19

entre o total de municípios com até 10 mil habitantes, 3,5% possuem OP. Contraria20

Para o OP Digital de Belo Horizonte consultar

http://opdigital.pbh.gov.br/
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mente, entre as 15 cidades com mais de um milhão de habitantes do país, sete contariam com OP, representando 46,7% entre os municípios de grande porte.
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O maior percentual de incidência dos OP está na faixa dos municípios com população entre 250

Gráfico 3 Distribuição do total de OP segundo

a 500 mil habitantes (47,5%), seguido de perto pelos que tem mais de um milhão (46,7%) e pela

escala demográfica municipal - Brasil

faixa entre 500 mil a um milhão (34,8%). Esta tendência reafirma o que foi constatado na pri-

Fonte RBOP (2012); IBGE (2010)

meira pesquisa nacional dos OP (gestões 1997-2000) (Ribeiro e Grazia de Grazia, FNPP, 2003, p.
30, nota 23). Considerando-se ainda que a grande maioria dos municípios do Brasil (70,3%) tem
população de até 20 mil habitantes (Tabela 2 abaixo), os dados sobre a distribuição relativa dos
OP por escala demográfica reforçam a hipótese de que esta nova instituição participativa vem
sendo adoptada com incidência relativa maior nas faixas mais elevadas de concentração demográfica
dos municípios brasileiros. A soma total da população dos municípios com autodenominados OP
seria de 42,4 milhões de habitantes em 2010 (IBGE).
Quanto às características socioeconómicas e demográficas dos municípios com OP, a grande
maioria, como esperado, ocorre em contextos urbanos (83% contra 17% em contextos rurais)
com índices que praticamente se igualam à parcela urbana do país (IBGE, 2010). Não deixa de
ser relevante o facto de que também em contextos rurais, mais precisamente em 60 localidades, sejam desenvolvidas formas de participação social nos orçamentos públicos.18
Os dados na tabela abaixo revelam a diversidade de contextos sociodemográficos e regionais
em que são desenvolvidas práticas de participação no orçamento. Isso remete a duas questões
importantes. A primeira, refere-se às configurações distintas de OP que afastam a hipótese
de “modelo único”. Mas, ressalte-se que essa adequação à realidade não dispensa elementos
cruciais que precisam estar presentes nas práticas que se autodenominam de Orçamento ParGráfico 4 Percentagem de municípios com OP

ticipativo, ainda que se apresentem com graus qualitativamente distintos entre si.19
Em segundo lugar, o elevado percentual e a permanência por longo tempo de OP em cidades
de grande porte (mais de um milhão de habitantes) desafiam os supostos das teorias elitistas

segundo a escala demográfica - Brasil
Fonte RBOP (2012); IBGE (2010)

da democracia, que sustentam a restrição da participação política em nome da complexidade
técnica e da racionalidade que requer a administração moderna (Schumpeter, 1961; Weber,
1994). Nesse sentido, ao incidir sobre um instrumento central da gestão sócio-estatal, os OP
parecem fornecer importantes subsídios empíricos para o debate sobre as possibilidades actuais da democratização da democracia, apesar dos limites e dilemas que eles ensejam. A utilização das novas tecnologias de informação, a exemplo do OP de Belo Horizonte,20 amplia os
potenciais democratizantes da participação.

FA IX A S (MIL H A RE S)
DE MOGR Á FIC A S

NÚMERO DE
MUNICÍPIO S

PERCEN T UA L
MUNICÍPIO S

P OPUL AÇ ÃO TOTA L
MUNICÍPIO S

PERCEN T UA L
P OPUL AÇ ÃO BR A SIL

N. OP
P OR FA IX A

% MUN. COM
OP P OR FA IX A

AT É 10

2.515

45,2

12.939.483

6,8

88

3,5

10+ A 20

1.400

25,2

19.744.382

10,3

53

2,6

20+ A 50

1.043

18,7

31.379.266

16,4

70

6,7

50+ A 100

324

5,8

22.263.598

11,7

49

15,1

100+ A 250+

184

3,3

27.605.737

14,5

51

27,7

250+ A 500

61

1,1

20.961.752

11

29

47,5

500+ A 1X10 6

23

0,4

15.703.132

8,2

8

34,8

+ DE 1X10 6

15

0,3

40.135.344

21,1

7

46,7

TOTA L

5.565

100

190.732.694

100,00

355

-

Tabela 2 Escala demográfica, número de
municípios e percentuais por faixa, número e
percentuais de OP por faixa – Brasil 2009-2012
Fonte RBOP (2012); IBGE (2010)
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Os OP e o espectro político-partidário

21

No Brasil existem registrados 30 partidos

políticos (TSE, 2012)

22

vernam com autodenominados OP, de nove para quinze partidos.21 Como afirmado,

Orçamento Democrático, Orçamento Popular,

Orçamento Comunitário, entre outras denominações.

23

Da mesma forma ocorre com os demais partidos

de esquerda. No caso do PCdoB, o percentual de
OP em municípios que o partido administrou no
período foi de 14,6% (6 entre 41). Quanto ao PSB, o
percentual é ainda menor, 8,4% (26 entre 308).

24

Comparativamente à pesquisa anterior, ampliou-se o número de partidos que go-

Sobre as mudanças no “espírito” programático

do PT ver Singer (2012). Sobre as metamorfoses que
o tema da participação sofreu na agenda nacional

o efeito-demonstração dos OP no início da década de 1990 e o apoio angariado por
estas práticas consideradas como “boa governança” por actores nacionais e internacionais, somado à pressão de movimentos sociais pela universalização do direito
à cidade, influenciou a competição eleitoral. Ampliou-se o espectro partidário que
passou a adoptar formas de participação no orçamento público, ainda que por vezes
com outra denominação22 e, sobretudo, com grandes variações quanto ao seu desenho
institucional, efectividade e qualidade. Não surpreende que no levantamento realizado
pela Rede Brasileira de OP, mais da metade, ou seja, 55% dos casos autodenominados
de OP, tenham ocorrido em Administrações lideradas por Prefeitos de outros partidos que não o PT. A presença do PT, considerando-se apenas o cargo de Prefeito,
diminuiu de 50%, em 1997-2000, para 45%, no período 2009-2012. Mas o inquérito
considera apenas o partido do Prefeito, e não as coligações partidárias locais.

e internacional ver Revista Lua Nova, n. 84 (2011) e

Como se pode observar na Tabela 3, houve alteração na posição ocupada pelos par-

Gurza Lavalle (2011)

tidos quanto ao número de municípios com OP. Na pesquisa anterior, o PSDB era o
segundo partido na distribuição dos casos, seguido pelo PSB e PMDB, os dois de-

Tabela 3 Partidos Políticos, Número de OP e
Percentual por partido

tendo cerca de 10% cada um no total de OP existentes (Ribeiro e Grazia de Grazia;
FNPP, 2003, p. 38). No último período ocorreu uma troca de posições entre o PMDB e
o PSDB. O PMDB subiu para o segundo posto (26% dos OP) e o PSDB caiu para o quarto

Fonte RBOP (2012)

(4% dos casos). O PSB e o PDT continuaram na mesma posição do ranking.
Uma hipótese para compreender esta alteração talvez advenha da política nacional

PA R T IDO S

N º OP

%

de alianças que aproximaram o PT e o PMDB na sustentação dos governos dos presi-

PT

150

45%

dentes Lula e Dilma, na última década, com o PSDB constituindo a liderança do bloco

PMDB

92

26%

PSB

26

7,5%

de prefeitos do PMDB, assim como de outros partidos, em situações onde o PT ocupe a

PSDB

15

4%

posição de vice-prefeito ou componha a administração municipal por meio de secre-

PDT

10

3,5%

PTB

9

2,5%

DEM

8

2%

Em segundo lugar, destaque-se que o PT continua a ser o partido que mais adopta

PR

8

2%

este tipo de instituição participativa, com 150 municípios ou 45% dos casos. Reafir-

PP

7

1,9%

PCdoB

6

1,6%

lado, o modo de governar centrado nas decisões sobre o orçamento público não é

PV

5

1,4%

generalizável na prática do PT. Apenas 27,5% dos municípios administrados por ele

PPS

4

1,1%

PSD

3

0,8%

jectivas e subjectivas dos contextos históricos locais. Todavia, o centro do projecto

PL

2

0,5%

anti-hegemónico original do PT baseado na democracia participativa parece ter per-

PRB

1

0,2%

355

100%

TOTA L
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oposicionista. É provável que alianças locais entre PT e PMDB (na chapa Prefeito e
Vice-Prefeito) estejam influenciando a adopção de programas participativos por parte

tarias. Já a trajectória do PSDB mais vinculada às políticas do city marketing no planeamento urbano (Vainer, 2000) talvez explique a diminuição da importância dada à participação popular por esse partido e seus aliados preferenciais do campo neoliberal.

ma-se, portanto, a expressão mais intensa da plataforma participativa e das reivindicações populares que ligaram historicamente o PT à emergência do OP. Por outro

adoptaram essa prática no ultimo período (150 entre os 544 municípios).23 Sabe-se
que a construção de OP não deriva apenas de vontade política, mas de condições ob-

dido o ímpeto inicial das décadas de 1980/90. Fenómeno esse que pode estar ligado
às transformações que o partido sofreu na última década que está à frente da Presidência da República do país.24
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Apesar da ampliação do espectro partidário na adopção dos OP e da pequena perda

Tabela 4 Escala sociodemográfica dos

relativa do peso do PT, verifica-se que a maioria dos casos foi patrocinado por for-

municípios com OP e espectro ideológico

ças políticas progressistas ou de centro-esquerda. Mesmo sabendo-se que no plano

Fonte RBOP (2012)

local ou regional exacerba-se a histórica incoerência ideológica que caracteriza a
prática partidária brasileira 25, a tentativa de reunião dos casos de OP por posicionamento ideológico indica que 53,8% seriam administrados por forças de esquerda ou
de centro-esquerda, 33,2% por partidos de centro, outros 6,2% por agremiações de

P OPUL AÇ ÃO
MIL H A RE S

E SQ. E
CEN T RO -E SQ.

CEN T RO

CEN T RO -DIR .

DIR .

TOTA L

centro-direita e 6,8% de direita. O bloco de centro-esquerda é maioritário em quase

até 10

33,0

53,4

3,4

10,2

100,0

de 10 a 50

56,1

30,1

7,3

6,5

100,0

partidos de centro. As cidades com mais de um milhão de habitantes que possuem

de 50 a 10

63,3

22,4

6,1

8,2

100,0

OP são administradas por partidos de centro-esquerda ou de centro (Tabela 4). Não

de 10 a 250

68,6

19,6

5,9

5,9

14,0

de 250 a 500

58,6

31,0

10,3

0,0

100,0

de 500 a 1
milhão

75,0

12,5

12,5

0,0

100,0

rior) de maior compromisso com práticas participativas no processo orçamental por

+ de 1 milhão

57,1

42,9

0,0

0,0

100,0

parte de forças políticas de carácter progressista e de esquerda. Como se pode de-

TOTA L

53,8

33,2

6,2

6,8

100,0

todas as escalas de tamanho populacional dos municípios com OP, com excepção
daqueles menores, com até 10 mil habitantes, onde a maioria é administrada por

existem diferenças significativas entre o espectro ideológico dos partidos e os contextos urbano ou rural onde ocorrem os autodenominados OP. O bloco dos partidos
de centro-esquerda é maioritário em ambas as características sociodemográficas.
Em geral, os dados reafirmam a tendência (também constatada na pesquisa ante-

preender, entretanto, a plataforma de “radicalização da democracia” defendida por
essas organizações partidárias, parece não encontrar evidências empíricas robustas,
considerando-se a relação percentual entre o número de municípios administrados
por estes partidos (PT, PCdoB e PSB) e o número de casos em que são desenvolvidas
formas de democratização das decisões orçamentais - peça central nas relações de
poder entre o Estado, a sociedade civil e o mercado. As práticas governamentais das
forças de esquerda no conjunto do país é um tema a ser aprofundado, considerandose não somente a diversidade de contextos, mas, também, o nível de transformação
efectiva das práticas e dos conteúdos das políticas públicas e seus possíveis efeitos.
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Adoptou-se a seguinte classificação dos partidos por

blocos “ideológicos”: esquerda ou centro-esquerda:
PT,PSB, PCdoB; centro: PMDB, PDT, PV, PL,PR,PRB;
centro-direita: PSDB, PPS, PSD; direita: PP, DEM, PTB.
Esta classificação é arbitrária considerando-se as posições

Os OP e os contextos económico, financeiro e social dos municípios
A partir dos dados colectados efectuaram-se cruzamentos com variáveis municipais a fim de verificar possíveis relações entre os casos de OP e a caracterização das
cidades onde eles ocorrem. Foram consideradas as variáveis da riqueza produzida,
da receita orçamental e do desenvolvimento municipal, respectivamente, por meio
do PIB per capita, da receita orçamental per capita, e do ranking do IFDM (índice da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro de Desenvolvimento Municipal
– FIRJAN)26 (RBOP, Relatório Técnico, 2012).

frente às políticas públicas e as políticas de alianças no
plano nacional. Como já referido, no Brasil perdura uma
tradição de grande dissociação ideológica e de práticas no
interior dos próprios partidos e nas coligações firmadas em
diferentes instâncias da federação, com variações em cada
caso eleitoral em particular.

26

A escolha do IFDM deve-se ao facto de que nem todos

os municípios dispunham de informação sobre o IDH

No primeiro caso objectiva-se perceber a existência de relação entre o nível de ri-

posterior a 2005, período em que muitas cidades sofreram

queza dos municípios e a adoção de OP, sem postular relação de causalidade ou como

impactos no seu desenvolvimento económico e social,

resultado da participação. Quanto à receita per capita objectiva-se explorar uma

sobretudo no nordeste, o que poderia trazer

possível relação entre condições objectivas favorecedoras da participação e a exis-

distorções comparativas. O IDH resulta dos critérios: a)

tência de OP. Já a relação entre os municípios com OP e o IFDM pretende explorar

expectativa ao nascer; b) educação; c) renda. Já o IFDM,

os contextos distintos de desenvolvimento económico e social onde estas práticas

além dos índices de educação e saúde, contempla critérios

participativas ocorrem. Ressalte-se, novamente, que não se trata de medir efeitos

económicos, como emprego e renda. O IFDM é medido

da participação e, sim, explorar hipoteticamente relações entre a adopção dos OP e

numa escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o

os contextos de desenvolvimento das instâncias locais.

nível de desenvolvimento (Relatório Técnico, RBOP, 2012).
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Tabela 5 PIB per capita e percentual de casos OP

Os resultados indicam existência de autodenominados OP em praticamente todas as

Fonte RBOP (2012)

faixas do PIB per capita (Tabela 5). Entretanto, a maioria dos casos (60,6%) ocorre em
localidades com PIB per capita mais elevado (acima de R$ 10 mil) (R$ 1,0 = $E 2,6). Os

PIB PER C A PI TA R$

dados sugerem, como esperado, que a construção dos OP é favorecida pelo nível de

C A SOS

%

até 5.000

53

16,4

de 5.000 a 10.000

74

23,0

tração pública possui para atender às demandas de sua população. Quanto maior esse

de 10.000 a 20.000

123

38,2

valor, maior é a capacidade de a administração municipal investir e manter os servi-

acima de 20.000

72

22,4

322*

100

TOTA L

desenvolvimento económico dos municípios.
O valor da receita per capita fornece uma indicação geral do potencial que a adminis-

ços públicos (Multi Cidades, FNP, 2012). Os resultados obtidos nesse quesito mostram
semelhanças e diferenças quanto ao PIB per capita. Os OP estão presentes em todas
as faixas classificadas, com 21% (74 casos) ocorrendo em situações restritivas de receitas, ou seja, até R$ 1 mil per capita. A maioria dos casos (61,2%), entretanto, se encontra na situação intermediária (entre R$ 1 a 2 mil per capita), faixa essa que inclui
o valor médio, em 2011, da receita por habitante dos municípios do país (R$ 1.884,96)

Tabela 6 Receita Orçamentária per capita e OP
Fonte RBOP (2012)

(Multi Cidades, FNP, 2012). Outros 17,9% ocorreram em cidades com receita per capita
acima da média nacional (mais de R$ 2 mil), sendo 5,7% (20 casos) em localidades
com receita per capita acima de R$ 3 mil. Em síntese, a grande maioria percentual dos
OP (79,1%) se desenvolveram em contextos locais cuja receita orçamental per capita é

C A SOS

%

semelhante ou superior a média nacional dos municípios. Os dados corroboram, em

até 1.000

74

21,0

princípio, a importância crucial da governabilidade financeira como condição para a

de 1.000 a 2.000

216

61,2

ae 2.000 a 3.000

43

12,2

acima de 3.000

20

5,7

353*

100,0

RECEI TA PER C A PI TA R$

TOTA L

construção e a sustentabilidade do processo participativo orçamental.
Por fim, o cruzamento entre os casos de OP e o ranking nacional dos municípios
pelo IFDM indica, novamente, que os autodenominados OP estão presentes no largo
espectro dos níveis de desenvolvimento dos municípios do país. O dado sugere, mais
uma vez, a diversidade de contextos onde se desenvolve essa inovação democrática
(Tabela 7). Mas, como será visto a seguir a distribuição nacional dos OP quanto aos
níveis de desenvolvimento local não é homogénea.
A maioria dos casos (67,1%) está localizada até a posição intermediária do ranking
de desenvolvimento (2.500 dentre os 5.565 municípios). Além disso, dentre os 355
OP apenas oito estão classificados com índice igual ou menor a 0,5 (IFDM = de 0 a 1).
Considerando-se a relação entre o número de casos de OP (segunda coluna Tabela 7)
e o número de municípios em cada posição na escala do ranking do IFDM, percebese a tendência de maior presença de práticas orçamentais democráticas nas posições
de melhores colocações do ranking do IFDM (% última coluna da mesma Tabela). Ou
seja, municípios mais desenvolvidos do ponto de vista social e económico têm maior
presença de OP. Não é possível afirmar a direcção dessa relação, isto é, se ela representa efeitos da participação ou se, diferentemente, indica um contexto facilitador

*Dados inexistentes para os 355 munícipios
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para o desenvolvimento da mesma. Neste último caso, pressupõe-se que os contex-

Tabela 7 Classes do IFDM e distribuição

tos mais desenvolvidos contenham maior volume e tipos de capitais disponíveis dos

percentual de OP

actores (Bourdieu, 1980), ainda que marcados pela desigual posição na estrutura so-

Fonte RBOP (2012)

cial das cidades. Em favor da primeira hipótese, o estudo do Banco Mundial (análise
comparativa entre municípios com OP e municípios sem OP), concluiu pelo potencial
redistributivo assumido por esta instituição participativa no Brasil:
“Os OP impactaram na redução dos índices da pobreza nos municípios onde o OP foi
implementado por mais de uma década. Esse impacto ocorreu apesar da redução do
PIB per capita nestes governos municipais, sugerindo que o OP pode ter contribuído
para um impacto redistributivo de longo prazo. Além disso, o impacto no acesso à
água tratada e saneamento básico é positivo para todos os governos municipais que
adoptaram o OP” (BIRD, 2008, p. 10).

Considerações finais
O presente artigo focalizou o contexto histórico que ambientou a génese e o poste-

CL A SSE S
R A NK ING
IFDM

C A SOS

DIS T RIBUIÇ ÃO
% DOS OP

% OP P OR N º
MUNICÍPIO S
E SC A L A S IFDM

1 a 50

10

2,8

20,0

51 a 500

85

24,1

18,8

501 a 1000

39

11,0

7,8

1001 a 2500

103

29,2

6,8

2501 a 4000

79

22,4

5,3

acima de 4000

37

10,5

2,3

353*

100,0

-

TOTA L

rior processo de ampliação dos Orçamentos Participativos no Brasil e sua relação com
características que constituem a realidade dos municípios onde eles ocorrem. Como
visto, desde o surgimento dessa inovação democrática ocorre expansão em número
de municípios, regiões do país, contextos demográficos e espectro partidário. Essa
tendência de ampliação dos autodenominados OP parece estar relacionada com os
contextos locais de maior desenvolvimento económico, maior receita per capita e melhores indicadores sociais. Os dados reforçam as possibilidades e a importância da democracia participativa diante do histórico e excludente autoritarismo brasileiro. Mas,
por outro lado, problematizam as possibilidades da participação – como caminho para
a democratização do destino dos recursos públicos - em contextos locais e regiões
menos favorecidas do país. A análise panorâmica das características locais onde ocorrem os OP podem sugerir a reprodução da desigualdade de oportunidades de expansão
da participação política centrada na democratização do orçamento público.
Por fim, cabe dizer que passadas mais de duas décadas do surgimento dos OP percebe-se uma variedade de experiências reais - em termos de desenhos institucionais
e sustentabilidade - que reflectem graus distintos de qualidade. Por isso, precisam
ser analisadas segundo as configurações reais do poder de decisão dos cidadãos, das
regras do jogo adoptadas e da forma como são construídas, dos actores sociais incluídos, e das relações com outras instâncias participativas que regulam as possibilidades do acesso às cidades. Essas são questões a serem analisadas na segunda
etapa da pesquisa ora apresentada.
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O SURGIMENTO DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
E A SUA EXPANSÃO PELO
BRASIL ANALISANDO
POTENCIALIDADES E LIMITES
Introdução

Palavras-chave

O surgimento de instituições participativas na América Latina é actualmente um

Participação

fenómeno consistente que já deu origem a um vasto campo de literatura (Santos,

Processo Orçamental

1998; Abers,2002; Dagnino,2002; Avritzer,2002; Fung and Wright,2003; Wampler

Participativo

and Avritzer, 2004; Baiochi, 200O; Villar, 2006; Bebbington, 2006 ; Ziccardi, 2004;

Orçamental

Seele and Peruzzotti, 2006). O estabelecimento de regimes democráticos na região

Orçamento

abriu as portas para se explorar novos canais de participação cívica que alargassem
e reforçassem o papel e a voz dos cidadãos nos processos políticos de tomada de
decisão. Mecanismos participativos têm o papel de complementar os dispositivos
eleitorais com novos canais de comunicação entre autoridades públicas e a sociedade civil de forma a aprofundar a democracia, indo além de uma compreensão
mínima de participação democrática que caracterizou visões realistas ou elitistas
do processo político. Neste sentido, o continente transformou-se num rico campo
de experimentação institucional no qual diferentes tipos de desenhos participativos são desenvolvidos e implementados.
De facto, não é difícil citar alguns exemplos de formas institucionalizadas de participação existente actualmente na América Latina: Conselhos de Políticas nas áreas
de saúde e assistência social (Schattan, 2004), planeamentos participativos (Caldeira, 2004), monitorização cívica e participação em questões ambientais (Abers, 2004;
Paré y Robles, 2003) e em políticas sociais (Ziccardi, 2004), o surgimento de mecanismos de accountability social (Peruzzotti e Smulovitz, 2003, 2006; Isunza, Vera,
Olvera, 2003), a aprovação de leis nacionais de participação, são alguns exemplos da
variedade e diversidade de mecanismos orientados para a promoção da participação
de sectores da sociedade até então desmobilizados. Dentre todos os formatos erigidos ao longo do tempo, não obstante, pode-se dizer que o Orçamento Participativo
tem sido aquele que mais atenção tem recebido por governos, burocracias e mesmo
Instituições e Organismos Internacionais, como o Banco Mundial e o PNUD/ONU.
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Gráfico 1 Percetagem de Conselhos Municipais

O Orçamento Participativo, doravante OP, é uma política participativa ao nível lo-

no Brasil

cal que responde a demandas dos sectores desfavorecidos da população por uma

Fonte Pesquisa de informação Básicas

distribuição mais justa dos bens públicos nas cidades brasileiras (Avritzer, 2002a;

municipais, IBGE 2001

Wampler, 2003; Sintomer, 2005; Vaz, 2011). Ele inclui actores sociais, membros de
associações de bairro, e cidadãos comuns num processo de negociação e deliberação
dividido em duas etapas: uma primeira na qual a participação dos interessados é
directa e ocorre no interior de assembleias regionais e uma segunda etapa na qual a
participação corre através da constituição de um conselho ou fórum de delegados.
Desde a sua introdução em Porto Alegre, em 1990, o OP ficou mundialmente famoso e foi expandido com sucesso para outras partes do Brasil (Avritzer and Navarro
2003) e da América Latina (Echevaria 2004; Peruzzotti 2005). A partir do ano 2000, o
OP transformou-se numa das experiências de participação mais relevantes no Brasil
democrático, se pensarmos no seu impacto político no Brasil e no exterior. Apesar de
inicialmente estar associado às administrações do Partido dos Trabalhadores (PT), o
programa expandiu-se por diversas administrações de referência e, desde 1997, o número de experiências ligadas directamente ao P.T. caiu para 43% do total das iniciativas, que passaram a pertencer a um campo mais geral de esquerda. Em 2008, havia
no Brasil 192 experiências de OP ligadas a diversos partidos. É possível afirmar que
o OP se tem mostrado uma política distributiva com amplo poder de penetração em
prefeituras brasileiras, latino-americanas e até mesmo europeias1 (Allegretti, 2007).
O objectivo deste trabalho consiste justamente em realizar uma análise dos potenciais e dos limites dessa capacidade do OP de se expandir e se embrenhar nos meandros da gestão pública no Brasil. Se é verdade que a experiência se tem expandido
numericamente e se distribuído para diferentes locais e contextos sociopolíticos e
económicos, é possível dizer que ele o fez mantendo uma mesma engenharia institucional, homogénea, ou essa estrutura tendeu a se modificar a guisa do contexto
de implantação? Quais as modificações passíveis de identificação? Para realizar essa
análise, utilizamos dados de pesquisa levada a cabo no ano de 2008 pelo Projecto
Democracia Participativa, centro de estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), financiada pelo Banco Mundial, cujo objectivo foi realizar um levantamento das experiências de OP no Brasil naquele momento.
A próxima secção é dedicada a uma análise das condições de expansão da experiência
pelo Brasil, especialmente sua distribuição no território nacional e por municípios
com características relativamente diferentes em termos sociopolíticos e económicos. Logo após, na segunda secção, realizamos uma análise comparada das princi-

1

O Orçamento Participativo foi exportado para as democracias

ocidentais como forma de lidar com a falta de envolvimento

pais características institucionais do OP tendo por base as diferentes experiências
analisadas. A última secção é dedicada às considerações finais.

cívico na vida pública. No entanto, o que foi na verdade
introduzido foram alguns aspectos parciais da experiência
do Orçamento Participativo, principalmente a abertura das
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1. O Orçamento Participativo no âmbito das relações Estado-sociedade no Brasil

administrações locais para formas de resposta aos cidadãos

A América Latina sempre foi caracterizada por um alto grau de mobilização social,

ainda muito limitadas e ocasionais. O que parece faltar,

activismo cívico e de protesto (Dagnino, et al, 2006). Um extenso corpo literário em

na maioria dos casos, são os elementos “bottom-up” que

políticas de contenção e movimentos sociais foi desenvolvido para explicar as diver-

constituem a parte mais importante do programa e que mais

sas formas de acção colectiva adoptadas ao longo dos anos (Eckstein, 1989; Germani,

gera contribuições para o envolvimento cívico e para a vida

Roberts, 1998; Stokes, 1995): movimentos populares nacionais, guerrilhas urbanas e

democratica (Baquet e Sintomer, 2005; Chavez, 2006).

rurais, redes de clientelismo, mobilizações e protestos de rua e greves, constituem

LEONARDO AVRITZER & ALEXANDER N. VAZ

alguns exemplos de distintos canais pelos quais o envolvimento cívico se expres-

Tabela 1 Quantidade de experiências de Orçamento

sou em diferentes contextos nacionais e períodos. Muitas dessas formas de acção

Participativo no Brasil, segundo critério de iniciativa do

colectiva desenvolveram-se fora das estruturas institucionais existentes: algumas

PT ou não – Brasil, 1989-200

desafiaram abertamente as instituições democráticas, como formas armadas de

Fonte Avritzer et al, 2008

manifestação, alguns contribuíram para desestabilizar as administrações democráticas, como as recentes formas de protesto de rua na Argentina, Bolívia e Equador,

GE S TÃO
P OL Í T IC A

OP

%P T

%PMDB

%P SDB

%OU T RO S
DIREI TA

%OU T RO S
E SQUERDA

1989-1992

13

92%

3,4%

-

-

-

1993-1996

53

62%

-

-

-

-

democrática. A adição de arenas e mecanismos inovadores de envolvimento cívico

1997-2000

120

43%

11,7%

15,9%

9,1%

20,3%

nos anos recentes foi em grande parte guiado por um consenso pelo desenvolvimento

2000-2004

190

59%

17,5%

11,6%

2,7%

9,2%

2005-2008

201

65%

18,5%

10,5%

1%

5%

enquanto outras conviveram com a democracia de maneira ambígua, como no caso
da duração e da força de formas clientelistas de articulação exibidas na região.
A consolidação da democracia tornou possível um novo rumo à participação democrática que, pelo menos em princípio, espera aumentar e fortalecer a representação

mais fluido e ligações próximas entre a sociedade civil e o sistema político. A partir do
começo dos anos 90 há uma forte proliferação de formas de participação local institucionalizada no Brasil. Estas instituições configuram um dos resultados principais e
observáveis da acção de movimentos sociais específicos do fim da década de 70 e início
dos anos 80, período final da ditadura (Avritzer, 2006; Coelho, 2004; Abers & Keck,
2007; Doimo, 1995). Este é um momento de forte expressão da demanda por participação e inclusão sociopolítica que ocorre no país em função, basicamente, do padrão
de relacionamento entre Estado e sociedade civil característico do período ditatorial
(Kowarick & Bonduki, 1988). Demanda que caminha exactamente na direcção de inclusão da sociedade civil nas deliberações sobre questões referentes a formulação de políticas públicas em áreas específicas2 (Abers & Keck, 2007; Doimo, 1995; Habert, 1994).
Dados actuais revelam que, hoje, no país, existem, por exemplo, mais conselheiros do
que vereadores e que, em alguns casos, como o do OP, o número de participantes chegou à marca de 180.000 pessoas (Avritzer, 2007). Dados do IBGE apontam que mais de
90% das cidades do país já possuem os Conselhos Gestores de Políticas Públicas cuja
existência é condição para a transferência de verbas do Governo Federal em relação à

2

Em meados da década de 70, principalmente, movimentos sociais

área temática específica sobre a qual versam3 (Gráfico 1). Além disso, segundo Cunha

específicos começam a adquirir certa proeminência no cenário

(2004), somando-se todos os conselhos actualmente existentes, é possível estimar

político nacional. Estes movimentos lutavam e protestavam contra a

que existam 1,5 milhão de pessoas actuando nestes espaços, número que, como já

centralização do poder nas mãos dos militares em favor de um sistema

apontado por Avitzer (2007), supera a quantidade actual de vereadores.

no qual as decisões “voltassem” aos cidadãos (Boschi, 1987; Avritzer,

Fruto das concepções político-ideológicas de um partido político específico, notada-

2006; Coelho, 2004; Abers & Keck, 2007; Doimo, 1995). Decisões estas

mente o Partido dos Trabalhadores (PT), o OP surge no final dos anos 80 adquirindo

referentes aos diversos assuntos, aspectos e questões pertinentes

grande relevância como experiência participativa pelas possibilidades que continha

à própria regulação da vida social e cujo locus reside, em última

de inclusão dos cidadãos em questões de carácter público (Vitale, 2004; Keck, 1992;

instância, nas esferas governamentais (Coelho, 2004; Avritzer, 2006).

Avritzer & Navarro, 2003; Avritzer, 2002). O tipo de institucionalidade ensejado por

Um exemplo disso seria a actuação do chamado Movimento Sanitarista,

esta experiência, com um desenho participativo “de baixo pra cima” (Fung e Wright,

que, formado por profissionais e especialistas da área de saúde,

2003; Avritzer, 2009), de facto fez com que diversos teóricos da democracia, tanto do

reivindicava a extensão do direito à saúde a toda população brasileira,

Norte, quanto do Sul, dedicassem maior atenção ao Brasil como relevante caso empíri-

além da constituição de instâncias que congregassem a participação da

co de introdução efectiva de “controles sociais” na gestão pública (Santos, 1998). A ex-

população na definição de políticas para a área (Coelho, 2004).

periência tem se expandido significativamente no Brasil ao longo do tempo se considerarmos tratar-se de engenharia institucional que implica, entre outros factores,

3

não apenas vontade política para sua implementação, mas capacidade de adaptação

para a transferência de verbas do Governo Federal referente à política

das burocracias para sua efectivação (Vaz, 2011). Numericamente, o OP passou de 13

pública à qual eles se ligam. São eles, o da Saúde, o da Assistência Social

experiências no ano de sua criação para 201 casos em 2008 - Tabela 1.

e o de Direitos da Criança e Adolescente (Gohn, 2001).

Há três Conselhos Gestores específicos cuja presença é obrigatória
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A relevância da expansão numérica da experiência não é banal, como dito. Afinal, a adopção e
implementação do programa implica, por um lado, significativa transformação e empenho das
burocracias locais. Existe uma necessidade de que ao programa seja destinado toda sorte de recursos, seja de ordem financeira, material, até recursos humanos especializados, compostos de
corpo técnico-burocrático não só disposto, mas capaz de empreender relações com a sociedade
no que tange ao planeamento de políticas e programas. Dentre as cidades brasileiras analisadas que executam o OP, a primeira coisa a perceber é que todas concentram sua execução em
instâncias administrativas de elevada importância para a gestão pública, que são a Secretaria
de Planeamento em 36,4% dos casos e a própria chefia do Executivo em 63,6% dos casos. Tanto a
destinação de verbas, quanto a alocação de pessoal para o trabalho são processos que recebem
grande apoio nestas instâncias. Não obstante, na maioria dos casos, mais de 60%, o funcionamento está directamente subordinado ao executivo municipal, o que implica sobretudo maior
independência para perfazer tal processo. Ainda assim, porém, vale notar que casos importantes como Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória e Fortaleza são aqueles nos quais o OP está ligado
à Secretaria de Planeamento, o que implica sua execução em consonância com o planeamento
público geral da cidade, através da acção de técnicos e pessoal especializado para conformação
de equipes de trabalho e funcionamento do programa.
Ao mesmo tempo em que demanda empenho e engenharia burocrático-institucional para o
se funcionamento, o programa caracteriza-se por sua não obrigatoriedade, especialmente se
considerarmos a falta de previsões normativas e legais específicas capazes de regulamentá-lo,
Gráfico 2 Distribuição espacial das experiências

como existente no caso dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas (Vaz, 2009). Na maioria

de Orçamento Participativo em municípios

dos casos analisados, 54,5%, existe um instrumento formal que rege o funcionamento do OP,

brasileiros, segundo períodos de legislatura,

que é o Regimento Interno. No entanto, este documento não diz nada sobre a criação e a conti-

Brasil, 1989-2008

nuidade da existência do programa. É claro que, ainda assim, cidades que contam com um regi-

Fonte Avritzer et al, 2008

mento interno para o OP encontram-se mais bem organizadas do que cidades que não contam
com qualquer documento formal de organização do programa, inclusive de seu funcionamento.
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Situação diferente, no entanto, já é encontrada num percentual relevante dos casos, 36,4%, nos quais
existem leis específicas que já regulamentam o funcionamento do programa.
Considerando essas duas importantes características do OP, de, por um lado, demandar significativo
aparato institucional e, por outro, depender, maioritariamente, da opção do governo para sua realização, vale dizer a constatação de que, ao longo do tempo, o OP vem sendo implementado cada vez mais
por partidos políticos diferentes da sigla que o institui como política de governo. Se considerarmos a
gestão 1997-2000, por exemplo, notamos que quase 16% das experiências de OP da época foram adoptadas em prefeituras cujo partido político do prefeito era o PSDB, que é uma sigla de centro-direita,
opositora do PT. Além disto, não é possível deixar de notar, também, que, nessa mesma legislatura,
mais de 9% das experiências foram estruturadas por outros partidos de direita. E parece que essa
configuração não resultou de mero acaso político-institucional, já que, quando analisamos a última
legislatura disponível, a de 2005-2008, notamos um percentual ainda relativamente alto de experiências de OP estruturadas pelo PSDB, de 10,5%, assim como quase 20% sendo estruturadas pelo PMDB,
outro partido de centro-direita brasileiro. Além da expansão numérica e daquilo que podemos chamar
de “diversificação política” do Orçamento Participativo (como visto acima), é interessante analisar a
experiência, também, em termos de sua expansão geográfica e territorial.
Ao longo dos últimos 20 anos, desde sua criação, o Orçamento Participativo expandiu-se não apenas
numericamente, mas fê-lo num padrão de distribuição territorial singular. No início de sua implementação, na legislatura 1989-1992, podemos observar um padrão claro de concentração na região Sul
do país – Mapa 1. Essa concentração não é surpresa, vale dizer, uma vez que a criação do programa se
deu exactamente nessa região. Ao longo do tempo, porém, observamos padrão exactamente contrário
de distribuição do programa, calcado na desconcentração das experiências do Sul para o restante do
país. No período 2005-2008, notamos claramente expansão da experiência não só para a região Sudeste do Brasil, caracterizada como a mais populosa e urbanizada do país, mas também para regiões
mais pobres e carentes, como o Nordeste e o Norte.
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De facto, o Orçamento Participativo é um programa desenhado para o acesso das camadas
mais pobres da população às decisões de políticas públicas urbanas e parece que sua expansão tem sido delineada pelo atendimento a municípios relativamente mais carentes
do país. Inicialmente, a adopção do OP deu-se em municípios com alta qualidade de vida,
se considerarmos como parâmetro de medição o índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). Esse índice mensura, através de algumas dimensões específicas, como longevidade, educação e saúde de dada população, o grau de qualidade de vida através de uma escala
que varia de 0 a 1, sendo 0 nenhuma qualidade de vida e 1 qualidade óptima de vida. Um
valor de IDH acima de 0,8 indica alto grau de desenvolvimento humano, sendo que valores
abaixo desse patamar até 0,6 indicam médio grau de desenvolvimento humano.
No Brasil, apenas 10% dos municípios têm IDH acima de 0,8, segundo o relatório de
Desenvolvimento Humano do PNUD/ONU de 2005. Interessante notar que no período
1997-2000, 42% das experiências de OP estavam concentradas nesses municípios de alto
IDH e que esse percentual decaiu ao longo do tempo, passando para 34% na legislatura 2001-2004 e para 29% na legislatura 2005-2008. Essa desconcentração dos casos de
OP de municípios com alto IDH e, portanto, sua crescente adopção por municípios com
médio IDH pode ser explicado pelo próprio padrão de expansão territorial do programa
que, como mostrado linhas acima, vem se delineando em regiões ditas mais pobres e
carentes do Brasil, notadamente as regiões Norte e Nordeste. Ao mesmo tempo, vale dizer, esse padrão de adopção do OP parece confluir na mesma direcção dos fundamentos
e bases originais de concepção do programa, de possibilitar às camadas mais pobres da
população o acesso a bens e serviços públicos determinados.
Com base nas questões apresentadas para o programa, já é possível fazer algumas considerações importantes no que tange à sua criação e expansão. O Orçamento Participativo
vem sendo adoptado cada vez mais pelos municípios brasileiros e seu crescimento numérico é relevante do ponto de vista da gestão e investimento institucionais que a sua
efectivação implica. Outro factor que parece atestar a importância do programa é que,
cada vez mais, a sua adopção parece não depender de siglas e/ou orientações políticas, o
que se atesta pela sua adopção mesmo por siglas opositoras ao partido que o concebeu e
institui originalmente, como no caso da relação PSDB e PT. Por fim, o OP tem sido adoptado por prefeituras de todas as regiões do Brasil e é interessante notar que há uma tendência de que isso seja feito por aqueles municípios com IDH relativamente baixo no âmbito
brasileiro. Com base nestas constatações, seria interessante analisar, também, como o
programa tem sido organizado institucionalmente nestes novos territórios de actuação.

2. Prospecção de características dos casos sucesso de OP
A perspectiva de análise e implementação do Orçamento Participativo pode ser alcançada, num primeiro momento, pela sistematização das características das cidades brasileiras que factualmente trabalham com o programa. Essa secção dedica-se exactamente a
tal tarefa, a partir do estudo e análise de algumas variáveis que estão na base do programa. Estas variáveis foram divididas em duas dimensões específicas. Em primeiro lugar, a
dimensão “Dinamicidade do OP”
, que conta com uma discussão sobre factores específicos
do programa e que concorrem para seu sucesso; em segundo lugar, a dimensão “Monitorização e avaliação do OP”
, na qual se fará um debate sobre o impacto efectivo do programa
nos municípios onde é adoptado.
168

LEONARDO AVRITZER & ALEXANDER N. VAZ

2.1 Dinamicidade do OP
Uma das formas de analisarmos o Orçamento Participativo refere-se ao ciclo de execução
do programa. O ciclo de execução do OP é o número de reuniões que definem a lista final de

Tabela 2 Quantidade de experiências de OP
segundo ciclos de efectivação – Brasil, 2008
Fonte Avritzer et al, 2008

prioridades para execução do orçamento. Em ciclos anuais, por exemplo, todo o processo de
demandas regionais e da decisão final nas reuniões entre os delegados das regiões e os técPERCEN TAGE M

nicos da prefeitura ocorre no período de um ano. Então, todos os anos aprova-se uma lista de
empreendimentos a serem executados. A maioria das cidades que, até hoje, executaram o OP
fizeram-no anualmente, tal como, por exemplo, os casos de Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. A coordenação dos ciclos depende da capacidade de gestão dos responsáveis,

A NUA L

54,5

BIEN A L

36,4

seja para o próprio planeamento de cronogramas, seja para uma etapa final de implementação

QUA DRIEN A L

dos empreendimentos aprovados. Entre os casos analisados, os ciclos distribuem-se tal qual

TOTA L

9,1
100,0

mostrado na tabela 2.
Como se observa, a maioria dos casos adopta o ciclo anual como factor de planeamento para a
execução do programa. O ciclo anual permite, por um lado, uma dinamicidade maior ao programa, com a possibilidade de aprovação de diversas obras ao longo de uma gestão, por exemplo.
No entanto, por outro lado, exige um comprometimento e uma organização administrativa tão
maior, já que os cronogramas devem ser cumpridos de forma rigorosa, tanto na etapa de discussão, quanto na etapa de implementação dos empreendimentos. O risco que se corre ao implementar um ciclo anual é a sobreposição de trabalhos entre um ciclo e outro, com, por exemplo,
a aprovação de obras num determinado ano sem sequer ter iniciado as obras do ano anterior.
Neste sentido, é possível observar que algumas cidades já optaram por um ciclo maior de realização do programa, com um percentual relevante de 36,4% executando-o bianualmente.
Nesta matriz encontram-se cidades importantes como Belo Horizonte, Guarulhos e Vitória,
que atribuem um espaço temporal maior para a realização de discussões e, principalmente,
a capacidade factual de concretização das demandas. Reforça este argumento o facto de que
Belo Horizonte e Vitória, por exemplo, já adoptaram o ciclo anual por determinado tempo, mas
decidiram mudá-lo. Vemos, assim, que, embora o ciclo anual seja a opção da maioria dos casos,
cidades nas quais o OP tem sucesso no longo-prazo estão a tentar adoptar o ciclo bianual, reforçando a importância não apenas da etapa de discussão e definição das prioridades de investimentos, mas, principalmente, a etapa de implementação destas prioridades, reconhecendo a
necessidade de um maior zelo por esta etapa. Um último factor que concorre para a capacidade
administrativa e organizacional do OP está relacionado com a descentralização da execução do
programa. Como o seu principal pilar reside o objectivo de democratizar o acesso da população
a empreendimentos públicos específicos, principalmente no caso daquelas regiões que contam
com pouca infra-estrutura urbana. Para tanto, ao adoptar-se a metodologia participativa de
priorização de investimentos, adveio, a seu turno, a necessidade de “dar voz” aos cidadãos,
garantindo possibilidade de participação de todos no processo.
Cidades que implementam o OP, neste sentido, em função dessa necessidade, desenvolveram estratégias de descentralização das instâncias decisórias, principalmente no caso daquelas de maior
porte populacional. Porto Alegre e Belo Horizonte, desde o início da experiência, adoptaram a

4

execução sub-regional do programa, com a divisão da cidade em regiões de planeamento (Avrit-

espaciais foram: a) a homogeneidade do padrão de

zer, 2002). A metodologia de execução do OP foi formulada com base nessa divisão sub-regional,

ocupação do solo; b) continuidade da ocupação; c)

que, no caso de Porto Alegre, contou com 16 regiões de planeamento (Marquetti, 2004) e, em Belo

limites das regiões administrativas da Prefeitura;

Horizonte, especificamente 9 regionais (Belo Horizonte, 2000). Neste último caso, o Plano Direc-

d) limites de grandes barreiras físicas ou naturais

tor da cidade (1995) definiu 81 unidades espaciais denominadas Unidades de Planeamento (UP).4

(Belo Horizonte, 2000).

Os critérios de delimitação destas unidades
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Tabela 3 Quantidade de experiências de

Cada UP ficara responsável por determinado território da cidade no tocante ao planeamento de reu-

OP segundo critério de execução sub-

niões e definição de prioridades para serem votadas no âmbito do programa (Pires ‘03; Avritzer, ‘02).

regionalmente ou não – Brasil, 2008
Fonte Avritzer et al, 2008

Descentralizar a execução do programa permitiu que ele fosse aberto e levado a praticamente todos os locais das respectivas cidades. Para os casos analisados, foi possível observar um
movimento semelhante, tal como visto na tabela 3. Em praticamente todos os casos, como se
pode observar, o OP é executado de maneira descentralizada. Vale notar que apenas em 1 caso,

PERCEN TAGE M
N ÃO

9,1

SIM

90,9

TOTA L

100,0

Maragogipe, não há descentralização e que justamente este caso é aquele de menor porte populacional, com aproximadamente 21 mil habitantes. Neste sentido, pode-se dizer que, embora
importante, a descentralização não é necessária e/ou obrigatória, a guisa do porte populacional
dos municípios, já que Maragogipe é um caso de sucesso no qual este factor não está presente.
No tocante à dimensão “Existência e organização do OP”
, assim, é possível fazer algumas observações acerca das características e padrões para os casos de sucesso aqui analisados. Em
primeiro lugar, embora a existência de uma lei que determine a implementação do programa
seja importante para lhe conferir estabilidade e formalismo, ela não garante necessariamente
o sucesso e/ou mesmo funcionamento do processo.
Na verdade, isso ainda fica condicionado à vontade política do gestor, já que cruciais para o
programa são os recursos financeiros e humanos que lhe são destinados. Assim, casos nos
quais existam leis de formalização, mas não exista essa destinação de recursos tenderão ao
fracasso, pois o OP demanda recursos e pessoal para factualmente existir, para ser concretizado. Em segundo lugar, a capacidade distributiva do programa está intimamente relacionada
com a sua capacidade administrativa, principalmente no cumprimento de objectivos e metas
estabelecidas.
Assim, se, por um lado, cidades que adoptam ciclos anuais tendem a ter maior número de obras
aprovadas, por outro, tendem a ser aquelas nas quais o risco de não se implementar estas obras,
sobrepondo os trabalhos do ano posterior, são deveras maiores. Neste sentido, ciclos bianuais
tendem a um grau maior de garantia de efectiva implementação/concretização das obras aprovadas no papel e tem sido a opção de um número crescente de gestores do OP. Em terceiro e
último lugar, a descentralização administrativa é uma estratégia útil para fazer com que as
discussões factualmente cheguem a todos os cidadãos em determinado território. No entanto,
ela não configura um elemento necessário, pois, como visto, cidades de menor porte, como
Maragogipe, eventualmente executam com sucesso o programa sem utilizar tal recurso.
Calcado no acesso a bens públicos, o OP geralmente tem foco direccionado à priorização de
obras de infra-estruturas urbanas. A demanda por esse tipo de obra no Brasil é não apenas
notável, mas, pode-se dizer, de extrema relevância, resultado de uma urbanização crescente
nas últimas décadas e realizada de maneira desordenada. Certo dizer, no entanto, que isso não
é um “privilégio” do país. Já no relatório “Situação da População Mundial 2007”
, o Fundo Populacional da Organização das Nações Unidas (UNFPA, 2007) lançava o alerta de que, por um lado,
estimativas previam que em 2009 a população urbana mundial superaria pela primeira vez a
população rural; por outro lado, não obstante, políticas de planeamento urbano seriam, até então, praticamente inexistentes frente ao percentual de crescimento. O resultado seriam aglomerações urbanas contando com um número cada vez maior de cidadãos sem acesso a serviços
públicos básicos, como saneamento, energia eléctrica, dentre outros. Este alerta fora dado já
com veemência num outro relatório quatro anos antes, em 2003, acerca do crescimento das
favelas, nas quais, segundo os dados, viveria um terço da população mundial (UNFPA, 2003).
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Como forma de lidar com tal problemática de crescimento desordenado dos centros urbanos

Tabela 4 Distribuição dos investimentos do

e uma exclusão de grande parte da população em relação a serviços básicos e bens públicos, a

Orçamento Participativo segundo grau de

metodologia do OP é introduzida com base em dois pilares específicos. Em primeiro lugar, a uti-

vulnerabilidade das regiões da cidade de Belo

lização de critérios objectivos para destinação de investimentos públicos nestas áreas. Belo Ho-

Horizonte/MG – 2003

rizonte, nas duas últimas décadas, tem realizado esforços para composição e refinamento de um

Fonte Pires, 2003

índice específico de investimento público que ficou conhecido como IQVU, Índice de Qualidade
de Vida Urbana. Ele é composto de variáveis e indicadores de diversas dimensões, desde habitação até ao poder de compra dos cidadãos e, através de técnicas de ponderação, consegue mapear
com eficácia os locais da cidade que devem ser priorizados para determinado tipo de recurso.

IQV U IN T ERVA L

IN V E S T IMEN TO
MÉDIO (R$)

MÉDI A DE SERV IÇO S
PÚBL ICO S

Além desse índice, tem sido trazido à baila também outro, que é o chamado IVS, Índice de Vul-

0.570-0.645

93374,2

0.50

nerabilidade Social. Através dele, é possível fazer a “medição” dos graus de vulnerabilidade

0.491-0.550

307255,16

0.84

0.463-0.488

1185151,45

2.08

que, para intervalos menores do IQVU, isto é, para lugares nos quais o índice demonstrou uma

0.423-0.456

1075192,25

2.44

exclusão maior concernente ao acesso a bens e serviços públicos básicos, o grau de investi-

0.384-0.415

1149208,65

1.73

0.328-0.368

1221302,76

1.82

dos indivíduos e famílias no território, facilitando a tomada de decisão no tocante ao direccionamento dos investimentos públicos (Avrizer & Pires, 2004). Na Tabela 4, podemos perceber

mento ao longo do tempo aumentou na cidade de Belo Horizonte (Pires, 2003). Claramente é
possível observar uma correlação entre a “piora” do índice e o aumento de investimento.
Além da utilização de critérios objectivos para direccionamento de investimentos públicos, o
OP criva-se pela priorização de outro critério de extrema importância para a democratização
do acesso aos serviços básicos: a participação directa da parcela mais pobre da sociedade no
processo de tomada de decisão. A possibilidade de participação na priorização de investimento
é um avanço com relação a outras políticas de investimento público, pois implica “dar voz”
àqueles factualmente mais desfavorecidos.
O OP, portanto, opera não apenas com a utilização dos supracitados índices, de forma objectiva,
mas, por outro lado, direcciona esta objectividade para as parcelas mais pobres, democratizando as decisões orçamentais em vigor. Interessante observar que a combinação destes dois
critérios confere não apenas maior legitimidade ao processo, mas também apresenta resultados efectivos do ponto de vista prático. Na cidade de Porto Alegre, Marquetti (2003; 2005)
demonstrou que o percentual de investimentos públicos tende a aumentar à medida em que se
observa um maior grau de pobreza nas regiões da cidade.
Para uma perspectiva de implementação do OP, assim, é importante observar a utilização destes dois critérios para direccionamento e planeamento dos investimentos públicos. Casos de
sucesso de OP são exactamente aqueles nos quais este movimento é patente. A tabela abaixo
mostra os critérios de distribuição de recursos dos casos analisados neste relatório:

Tabela 5 Critérios para distribuição dos recursos
Fonte Avritzer et al, 2008

A utilização de um critério objectivo para distribuição de recursos é a prioridade para a maioria
dos casos, como se observa. Em especial, vale enfatizar o recurso ao IQVU como índice base
para este processo e capaz de informar a “carência” das regiões quanto ao acesso a bens públicos. Logo após, os critérios mais utilizados são participação e política social. Vale notar que

PERCEN TAGE M
A C A RÊNCI A DA S REGIÕE S/ (IQV U)

63,6

tuam como pilares de reforço e de democratização para o índice trazido à baila. Estes dados só

P OL I T IC A SOCI A L

18,2

reforçam, portanto, a afirmação de que a implementação do OP tende a basear-se nestes dois

PA R T ICIPAÇ ÃO

18,2

não são critérios menos importantes para a realização do programa, mas, pelo contrário, ac-

elementos: o critério objectivo para direccionamento dos recursos e o critério da participação,
para democratização dos investimentos.

TOTA L

100,0
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Tabela 6 Percentual de experiências de OP
que contam com instância de monitorização,
Brasil, 2008

2.2. Monitorização e Avaliação do OP
O OP é um programa de distribuição de recursos públicos que visa a democratização
das decisões orçamentais, principalmente em função daqueles ditos menos favore-

Fonte Avritzer et al, 2008

cidos, ou da classe mais pobre. Neste sentido, seu objectivo principal, como já dito, é
prover o acesso a bens e serviços básicos àqueles cidadãos excluídos territorialmente
(Avritzer & Pires, 2004). Os possíveis impactos causados na população, portanto, são
PERCEN TAGE M

de relevante monta. Além disso, toda a execução do programa está ligada à partici-

N ÃO

27,3

pação destes menos favorecidos não apenas na fase de definição de obras e priori-

SIM

72,7

TOTA L

100,0

dades de investimento, mas, também, no acompanhamento e monitorização factual
da concretização de sua missão.
A fiscalização das acções públicas é potencializada no OP em função da possibilidade
de participação directa dos cidadãos em seus meandros. Esta abertura está inscrita
numa perspectiva que a literatura, de uma forma geral, denomina de “accountability”, referente a uma necessária “prestação de contas” que os governos devem à sociedade no tocante às suas acções como administrador/gestor dos recursos públicos
e, portanto, responsável directo pelos processos de tomada de decisão em políticas
públicas específicas (Peruzzotti, 2004). Pode-se dizer que o sucesso do programa
está ligado, em grande parte, à monitorização exercida pelos indivíduos acerca da
real implementação das demandas aprovadas no papel. Por isso, casos de sucesso
tendem a ser aqueles que contam com instâncias de monitorização específicas, capazes de desempenhar este papel, tal como visto na tabela 6.
Como se observa, um percentual relevante de 72,7% dos casos conta com instâncias

Tabela 7 Quantidade de experiências de OP
que contam com mecanismos de avaliação de
impacto de suas actividades; Brasil, 2008
Fonte Avritzer et al, 2008

de monitorização específicas das acções empreendidas no OP. Neste casos, existe um
acompanhamento efectivo da implementação das demandas apresentadas e aprovadas nas reuniões, o que tende a evitar a sobreposição de obras entre os ciclos de
ocorrência. Belo Horizonte conta com uma instância chamada de COMFORÇA, Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Orçamento Participativo, responsável pelo acompanhamento dos empreendimentos aprovados no programa e que se

PERCEN TAGE M

reúne periodicamente em diversas regionais, elaborando e apresentando relatórios
da situação das obras.

N ÃO

54,5

SIM

45,5

Osasco também contam com instâncias institucionalizadas de monitorização, liga-

100,0

das, cada qual, ao Conselho do Orçamento Participativo. As chances de que todos os

TOTA L

Ademais, cidades importantes como Porto Alegre, Recife, Guarulhos, Fortaleza e

empreendimentos efectivamente “saiam do papel” aumentam, portanto, à medida
em que exista esta monitorização por parte dos participantes no OP. Não obstante,
recentemente, tem sido trazida à baila uma perspectiva de que a auto-avaliação do
programa também constitui variável relevante para seu correcto funcionamento e
possibilitar eventuais “correcções de rumo” no seu funcionamento. Assim, cada vez
mais cidades estão a criar, além das instâncias de monitorização, mecanismos de
avaliação do impacto do OP nos seus respectivos territórios.
A avaliação de políticas públicas é uma área do planeamento ainda incipiente no
Brasil (Marquetti, Campo e Pires, 2008). No entanto, no caso do OP, cada vez mais
percebe-se a sua importância para além do acompanhamento constante das obras.
Avaliar os impactos que o programa tem na cidade permite direccionar acções e
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prioridades de investimentos futuros, além de possibilitar a correcção de elementos
de cunho institucional, relativos à sua própria dinâmica interna. A tabela 7 dá uma
indicação acerca deste campo para o funcionamento do programa.
Embora a maioria dos casos analisados não contenha mecanismos de avaliação do
impacto do OP, um percentual relevante de 45,5% de cidades já criaram este dispositivo. Este é um movimento recente e que ganha cada vez mais força, como dito, contando com cidades importantes, como Porto Alegre e Recife, as quais são pioneiras
na implementação do programa.

3. Considerações Finais
A partir da análise das experiências de Orçamento Participativo em perspectiva
comparada, tomando por base os 201 casos encontrados em 2008, é possível fazer
pelo menos 4 conclusões.
No que diz respeito à distribuição regional, é possível observar dois fenómenos. O
primeiro deles é uma relativa desconcentração da experiências do OP em relação
às regiões Sul e Sudeste. Elas continuam depois de 2004 a ter um grande número de
experiências, mas a expansão do OP dá-se nas demais regiões em especial na região
Nordeste. Em segundo lugar, o OP deixa de ter presença tão significativa nas grandes
capitais do Brasil e passa a ter forte presença em cidades de grande porte que não são
capitais. Provavelmente, o motivo mais forte para esta mudança é uma hiperpolitização das disputas políticas nas capitais que acabou transferindo o OP para cidades
de grande porte que não são capitais.
O OP está mais presente nas cidades brasileiras com alto IDH. Este parece ser um
processo circular. De um lado, não é possível sustentar que o OP produza este aumento do IDH. O que é mais provável é que estas cidades sejam mais politizadas
adoptem o OP e por outro lado, este contribua para a manutenção de altos IDH.
Em terceiro lugar, vale a pena mencionar que o OP manteve ao longo do tempo a sua
característica de desenho institucional adaptável e flexível. O facto de diversas experiências evoluírem para bienais ou que a localização administrativa do OP varie de
cidade para cidade constitui um ponto positivo que a experiência do OP adquiriu em
Porto Alegre e foi capaz de manter.
Assim, à guisa de conclusão o que podemos afirmar é que apesar do OP ter diminuído
a sua centralidade na política brasileira continua a ser uma experiência relevante
que pauta as políticas públicas e a democracia local. Ele também constitui a inspiração principal para as discussões sobre o sistema nacional de participação que
está em curso no país neste momento. Neste sentido, ele continua a ser uma nova
maneira de relacionar inovação institucional e democracia local.
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ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS NO CHILE
UM REFLEXO DA EVOLUÇÃO DA
POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL?
Introdução - O processo dos OP no Chile como um micro-reflexo da evolução político-social contemporânea do país
Falar da trajectória e da evolução dos orçamentos participativos no Chile durante os últimos
doze anos, desde que estes apareceram, e mesmo considerando que são experiências com fraco impacto na política nacional, é falar da trajectória mais geral do país em termos políticos,
particularmente no que diz respeito à definição e papel do Estado. O contexto particular chileno, marcado agora pelo regresso à democracia formal, tem determinado em grande medida
as características e condições em que os orçamentos participativos emergiram e foram implementados por algumas administrações locais. Se o país viveu uma lenta transição desde a
férrea ditadura de Pinochet, ainda com assinaláveis debilidades quanto à sua democratização,
os orçamentos participativos realizados reflectiram abundantemente essas condicionantes e
constituíram apenas frágeis iniciativas locais com fraco impacto sociopolítico, por muito que
se possam considerar como um dos programas – senão mesmo o programa – que maior grau
de inovação e mudança de lógica relativamente à forma tradicional de fazer introduziram na
política nacional, a nível local, nos últimos anos.
A nossa tese para associar o quadro geral da evolução nacional, em termos políticos, económicos, sociais e culturais, a um fenómeno frágil, incipiente e parcial como é o dos orçamentos
participativos, tem por base a consideração de que os quadros normativo-legais, especialmente o económico, institucional e político-partidário, assim como os socioculturais, marcaram
profundamente as condições para que uma política com este potencial de democratização e
em prol da justiça social pudesse ser apropriada pelas administrações locais. Mesmo assim,
e apesar destes quadros que restringiram seriamente o seu impacto, há uma série de sinais,
especialmente nos movimentos sociais e, em menor grau, a nível institucional, de procura de
uma transformação social visível; de entre esses sinais, os orçamentos participativos são a
principal prática de democracia participativa que, em termos institucionais, constitui uma das
mais importantes manifestações de âmbito local. Apesar do restrito quadro estrutural determinado pelas instituições, o potencial desta ferramenta, com as abordagens inovadoras que
lhe são próprias, também provoca mudanças que ultrapassam esse quadro tradicional.
Embora tratemos mais das debilidades do que dos pontos fortes [do processo], este não pretende
ser um artigo pessimista. Pretende, antes, contribuir com uma visão crítica, realista e construtiva para a melhoria dos processos, à luz das boas práticas que se adivinham nas novas iniciativas
que se vislumbram e que, num novo ciclo de administrações locais, começam a manifestar-se.
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1. O Chile como principal excepção no quadro político-económico latino-americano. A ditadura neolibe1

Naomi Klein, jornalista, escritora e activista

canadiana, autora do livro “Doutrina do Choque”,
no qual faz a crítica da obra homónima de Milton
Friedman (Escola de Chicago) e das consequências
que as doutrinas deste tiveram para o mundo
moderno, nomeadamente, os anos 80 e os
consulados de Ronald Reagan e Margareth Tatcher,
cujas políticas (de desregulação) levaram a uma
extraordinária concentração da riqueza, assim como
as cumplicidades que tiveram com o ditador Augusto
Pinochet. NT

2

Alberto Mayol, Carlos Azócar e Carla Azócar, “O

Chile Profundo: cultura da desigualdade no Chile
contemporâneo”. Investigação feita no âmbito do
Centro de Investigação em Estrutura Social (CIES),
núcleo de Iniciativa Científica Milénio da Faculdade de
Ciências Sociais da Universidade de Chile. NT

ral e o seu pesado legado como enquadramento explicativo
Ainda que já tenham decorrido mais de vinte anos desde que o Chile recuperou a democracia
formal, após a ditadura de Pinochet, é nestes últimos cinco anos que se têm notado sinais mais
claros que apontam no sentido de transformar a herança política que dezassete anos de ditadura deixaram às práticas política e económica, social e cultural, patentes de forma significativa
na mentalidade e no imaginário da população. São visíveis, em diferentes domínios, as profundas marcas que o regime ditatorial deixou na dinâmica nacional. Não é possível deixar de se ter
em conta que a repressão e a violação dos direitos humanos foram das mais lamentáveis marcas desse mandato antidemocrático, um fenómeno que, directa e indirectamente, provocou um
forte impacto numa grande percentagem de chilenos e que, portanto, determinou em elevado
grau as suas dinâmicas sociais, inclusive pós a saída de cena formal do ditador e do aparelho
institucional que garantiu o seu mandato. Dito de forma explícita, a prática sistemática e selectiva do terror, por via da ausência de direitos e de mecanismos democráticos desse governo
autoritário, foi um elemento-chave para se ter podido impor modelos contrários aos interesses
das maiorias; além disso, deixou sinais muito evidentes no imaginário colectivo quanto ao desempenho futuro do país.
Há quatro aspectos que podem sintetizar os pilares do regime ditatorial que, significativamente, ainda hoje estão presentes: um modelo económico neoliberal extremo, um quadro norma-

3

Luta, já muito antiga, dos membros da etnia

tivo constitucional que garante esse modelo, um modelo restrito de democracia representativa

Mapuche, também conhecida como Araucana, que

no quadro da transição da ditadura e, finalmente, embora se trate daquilo que mostra maiores

abrange cerca de 15 milhões de pessoas (no Chile) e

sinais de mudança na última década, uma significativa desmobilização social. Como se com-

habitam a zona centro-sul deste país (e sudoeste da

provou em praticamente todas as experiências semelhantes de ditaduras militares tão prolon-

Argentina). Resistiram aos conquistadores espanhóis,

gadas e com mecanismos tão contundentes de intervenção, a vida nacional fica profundamente

que lhes reconheceram o direito à autonomia e

marcada, não apenas durante os anos da sua vigência, mas nos anos que se seguem, determi-

territórios (1641). Após o desmantelamento das suas

nando as etapas posteriores do presumível regresso a um quadro democrático.

comunidades, vivem actualmente em reservas e,

No que diz respeito ao aspecto político, e explicando de forma sintética, no intervalo destes

maioritariamente, nas cidades. Reclamam o direito

últimos vinte e cinco anos, o Chile transitou de um governo militar que tinha assumido o po-

aos seus antigos territórios e o reconhecimento

der através de um golpe de estado que supôs a desaparição, entre milhares de cidadãos, do

institucional dos seus direiatos. NT

presidente democraticamente eleito, e que assentou o seu funcionamento num mandato autoritário baseado na supressão de múltiplos direitos civis adquiridos e naturais na história do

4

Desde Junho de 2011, os estudantes universitários e do

país durante o último século, para a recuperação formal da democracia representativa, já com

ensino secundário chileno, com grande apoio popular,

o regresso dos partidos como principais protagonistas da cena política. Desde 1992 que, sob a

têm encabeçado massivas e criativas mobilizações,

forma de dois grandes blocos de coligação – um de direita e outro de centro-esquerda – num

reclamando o direito a uma educação pública gratuita,

quadro que impede a emergência de novos grupos políticos minoritários e de sectores indepen-

de qualidade e sem fins lucrativos. NT

dentes, dois grupos têm governado sem sinais relevantes de mudança das lógicas que a ditadura tinha posto em prática. Aspectos relevantes, como a persistência, sem tentativas reais de
mudá-la por parte destas coligações, de um perverso sistema eleitoral binominal, que reflecte
de forma muito indirecta a opinião das maiorias nas urnas relativamente aos representantes eleitos, mostram como nem sequer formalmente houve grande vontade, por parte dessas
coligações, de mudar a lógica imposta pela ditadura e promover mudanças significativas no
sentido da democratização do sistema político. Quanto à participação, tal como analisa detalhadamente Guerra (1997), progressivamente e com baixo perfil e poucos recursos, pôs-se em
marcha um modelo de participação cidadã, muito conforme com o modelo político-institucional e económico, através de iniciativas com impacto mínimo na transformação social e com um
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claro carácter vertical; é eloquente o título que, nesse sentido, dá

ções sociais durante a ditadura agudizaram-se profundamente,

à sua obra: Nova estratégia neoliberal: a participação cidadã no Chile.

aumentando as desigualdades socioeconómicas. Em conjunto com

O golpe de estado das forças armadas encabeçadas por Pinochet tinha uma finalidade que transcendia os aspectos políticos e visava
o campo económico: a eliminação das iniciativas de transformação
produtiva e a redistribuição da propriedade, aprofundadas pelo caído presidente Allende, deram lugar a um modelo capitalista neoliberal, naquela que foi a experiência mais forte até agora implementada no planeta. Tal como descreve, entre outros, N. Klein (2008) ,
1

o Chile foi o “laboratório neoliberal” onde se testaram as doutrinas
de Escola de Chicago, num ambiente extremamente repressivo e de

a tradição de desigualdade que marca a globalidade do sub-continente, fruto da sua história colonial e mantida desde a independência nas últimas décadas, e como resultado directo do modelo
neoliberal, o país inscreve-se sistematicamente entre os cinco nos
quais o fosso entre a extrema riqueza e a extrema pobreza é maior.
Portanto, a par dos números de sucesso da macroeconomia, deparamo-nos com a pobreza e a extrema pobreza como a outra face da
mesma moeda, uma vez que as práticas estatais não assumem de
forma nenhuma as tarefas de redistribuição.

privação das liberdades (“doutrina do choque ou do desastre”), com

Outro aspecto assinalável e directamente relacionado com o tema

a implementação de um modelo sem oposição social que adaptou de

deste artigo é a significativa desmobilização social, fruto da su-

forma radical o quadro normativo (Constituição de 1980) e político

pressão das liberdades públicas (de associação, expressão e outras)

(ausência de Parlamento, Senado e eleições livres) a esses requisi-

e da prática sistemática e selectiva do terror contra a dissidência,

tos. Outra estratégia-chave para a sua concretização passou pela

por parte do Estado. Estas últimas suprimem-se, evidentemente, a

redução radical do Estado Social através da privatização massiva

partir do regresso da democracia formal, mas fica um elevado grau

das entidades públicas (saúde, educação e empresas públicas), o que

de desmobilização; hábitos perdidos pela impossibilidade e pelos

determinou um Estado altamente tecnocrático, preocupado em ga-

riscos de levá-los à prática traduzem-se no facto de se poderem

rantir o bom funcionamento do sector privado, nacional e interna-

contar os movimentos sociais que têm aparecido e que, para isso,

cional, organizado em poderosas corporações. Sectores altamente

tenham recorrido a mecanismos mais radicais de mobilização (os

produtivos, como a exploração mineira – principal produção nacio-

movimentos Mapuche3 e estudantil 4 de 2011 são as suas expressões

nal – e outras, passaram então para as mãos dos privados, com o

mais importantes).

consequente enfraquecimento do Estado e o abandono das políticas
sociais. O sector público permanece sem investimentos significativos, ficando os seus serviços como opção única para os sectores
mais desfavorecidos da sociedade, que não têm qualquer possibilidade de pagar as alternativas privadas. Nestas, o apoio estatal
garante a qualidade dos seus serviços; como exemplo marcante, o
Estado desde há décadas que exige, por lei, que os trabalhadores se
quotizem para um sistema privado de saúde, mesmo que não recebam necessariamente os seus serviços. De alguma maneira, nos
últimos anos tem havido tentativas dos governos para recuperar o
abandonado sistema público, mas isso tem sido feito de forma limitada e parcial, e em caso nenhum questionando a partilha que
beneficia a intervenção privada e a consequente obtenção de lucros
nestes campos. Apesar de as significativas análises feitas recentemente (Mayol, 2012)2 apontarem no sentido do derrube deste modelo – pela sua inviabilidade social, pelas desigualdades que origina
e pelos desequilíbrios provocados pela procura desavergonhada de
lucros, com um Estado ao serviço desses fins do sector privado – as
suas amarras mantêm-se aparentemente sólidas e o país exibe a
estabilidade das referências financeiras macroeconómicas. Face a
este radical modelo económico, de supressão das liberdades democráticas e sob um quadro normativo (ainda em vigor mais de vinte
anos depois do regresso da democracia) que o sustenta, as condi-

O Chile entrou no novo século com obstáculos muito significativos
ao desenvolvimento de experiências de democracia participativa.
Existe, além disso, um outro factor que tanto explica como corrobora o que acabámos de descrever: trata-se do facto de o país
ter sido, na última década, a principal excepção no que respeita
às tendências progressistas que se têm manifestado no sub-continente. Assim como na quase totalidade dos países se aplicaram
medidas para instaurar o modelo neoliberal, é também verdade
que, face aos severos resultados do endividamento, do empobrecimento, da inflação, etc., praticamente todos eles (inclusive sectores de direita) o descartaram por não se considerar viável a sua
aplicação em realidades como as dos países latino-americanos (a
avaliação feita na maioria dos casos reflectiu a ideia de “década
perdida”) e tentaram alternativas mistas que deixavam para trás
os seus legados. O Chile, tanto pelo maior apego ao modelo, graças
aos instrumentos de que já falámos, criados pela ditadura militar
(quadro constitucional e legal, Estado enfraquecido, sistema democrático restringido), como pelos números aceitáveis, em termos
macroeconómicos (que não a nível microeconómico nem da economia doméstica da sua população), tem sido o país que conserva
o modelo que mais custos tem em termos de desigualdade social,
de menor apoio que o Estado concede à população mais desfavorecida, assim como na indústria extractiva e no sector exportador,
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que trazem fracos benefícios comparados; a tudo isto juntam-se

fortemente um quadro de extrema debilidade para o avanço da

as múltiplas sequelas nos campos social e ambiental. Longe das

democratização política e social ou do mundo associativo local.

tendências sub-continentais de integração de mercados, da altera-

Estas são áreas intimamente relacionadas que ficaram seriamen-

ção das constituições em alguns dos estados, com benefícios para

te enfraquecidas na sequência da ditadura e em relação às quais,

a maioria dos seus habitantes e para algumas minorias históricas

nos últimos vinte anos, o Estado não desenvolveu nenhuma ini-

desfavorecidas (Sousa Santos, 2005), das tendência para a redis-

ciativa capaz para recuperá-las ou reforçá-las. Daqui resulta, ge-

tribuição, etc., o Chile continua muito pouco ligado ao resto dos

nericamente, um espaço local com um reconhecimento mínimo

países – quando comparado com os vínculos, em claro processo de

em termos institucionais, com fracos resultados no sentido da

fortalecimento, estabelecidos entre os outros Estados (Mercosul,

sua democratização, por parte das instituições, e, quanto ao res-

ALBA, Mercocidades, ALCA, CELAC e outras em diferentes áreas).

to e como reflexo da realidade social, com um elevado grau de

Um facto directamente relacionado com o que acabámos de dizer
é o de o país não se ter mantido próximo das principais inovações
políticas associadas à democratização social, em particular à democracia participativa, que apareceu e tem sido maioritariamente

desmobilização relativamente ao campo associativo, formal ou
informal. Importa dizer que há excepções a esta tendência, mas
elas são poucas e não conseguiram promover mudanças mais generalizadas a nível superior, como o regional e o nacional.

desenvolvida no próprio sub-continente (no Brasil e, praticamente,

É assim que, na trama institucional e nos quadros legais e de fun-

em quase todos os países latino-americanos) (Sousa Santos, 2004).

cionamento, a dimensão local é considerada pouco relevante e

Assim, e embora neste momento se possam contabilizar cerca

numa lógica assistencialista para com a população; além disso,

de trinta experiências de orçamento participativo, em diferentes

parece ser sua função actuar como primeira frente face aos proble-

municípios, a verdade é que, tal como analisaremos em seguida,

mas que aquela possa apresentar. Para isso, no Chile, são atribuí-

nenhum deles apresenta inovações significativas nem qualquer

dos apenas 8% dos recursos públicos nacionais às administrações

tendência para fazer, de forma evidente e a nível local, apostas

locais (Montecinos, 2011), na sua maioria, aliás, instituições muito

no aprofundamento da democracia. Ainda que, pelo simples fac-

empobrecidas e endividadas e, portanto, com um nível mínimo de

to de se terem ultrapassado algumas barreiras e serem permiti-

autonomia face aos níveis administrativos superiores. Tudo isto é

das coisas que anteriormente não eram possíveis, como o direito

ainda caracterizado por um funcionamento altamente hierarqui-

à opinião e a possibilidade de os cidadãos tomarem decisões em

zado e burocrático que, pesem embora as denominações formais,

certas áreas, é importante sublinhar que isso tem mais a ver com

apresenta elevados níveis de centralização relativamente às áreas

fins instrumentais (eleitorais, publicitários, clientelares, etc.) ou,

substantivas próprias do desenvolvimento das comunidades.

em menor grau, com a modernização do aparelho institucional, do
que com efectivas transformações sociais relativamente ao quadro
tradicional que se herdou. Mesmo assim, como veremos adiante, é
possível constatar a existência de aberturas que a sua prática [das
experiências de OP] tem proporcionado, bem assim como de novas
iniciativas que poderão romper com a tendência até agora seguida.

Quanto ao tecido associativo, os seus problemas explicam-se, não
tanto pelos quadros formais, como pelas práticas instaladas nas últimas décadas. Assim, quando após um quadro ditatorial, no qual
a associação e a iniciativa social eram perseguidas, se passa a um
[quadro] democrático de baixo perfil, que também não fomenta a
incorporação activa e autónoma de sectores organizados no mundo social, o associativismo resultante converte-se basicamente
num reprodutor de uma dinâmica institucional que não tem como

2. Um quadro local e democrático restringido como explicação para o fra-

objectivo procurar as transformações sociais com vista à melhoria

co desenvolvimento dos orçamentos participativos no Chile

substantiva da qualidade de vida da população; trata-se apenas de

Um quadro local enfraquecido

resolver ou atenuar necessidades básicas, mas raramente se pers-

O processo particularmente lento rumo à democratização, verificado no país vinte anos passados sobre a recuperação formal do
sistema democrático representativo, tem múltiplas faces que travaram, em conjunto com outros factores, um maior desenvolvimento e experimentação em torno da democracia participativa.
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pectivam ou provocam mudanças significativas nessas necessidades. Do conjunto destas duas dinâmicas, a institucional e a associativa, criam-se predominantemente relações marcadas pelo
clientelismo das associações territoriais face às administrações do
momento; com fraca dinâmica e adesão dos cidadãos, o que resulta
são fundamentalmente entidades que assumem tarefas burocráti-

A herança activa em termos formais, que vem da ditadura sob

cas de gestão menor nos micro-terrritórios do município. Por outro

a forma de Constituição em vigor até ao presente, marca muito

lado, são comparativamente poucas as associações funcionais em
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actividade, e só muito raramente as suas iniciativas vão no sentido da mudança das condições
de vida da população; elas são visíveis apenas quando há movimentações sociais, normalmente
como reacção a políticas nacionais ou ao impacto provocado pelo sector privado e corporativo na
vida social: movimento indígena Mapuche pela defesa da sua cultura e territórios, movimento
estudantil contra os lucros na educação, movimento ambiental por causa de desastres como os de
Aysén, Freirinas, etc., movimento de defesa do património urbanístico face à ameaça constante
das imobiliárias e outros.

Modelos das experiências de orçamento participativo no Chile
Neste contexto sociopolítico, nacional e local, os orçamentos participativos aparecem na cena
local em 2001, no município de Cerro Navia, pertencente a Santiago do Chile. Com ele inicia-se
uma série de experiências que já ultrapassaram a trintena, embora nenhuma tenha durado um
número de anos significativo. Estando os orçamentos participativos já no terreno nos cinco
continentes (Allegretti, García e Paño, 2011), no Chile eles começam, em alguns municípios,
com a mudança de milénio. Todavia, importa sublinhar que, apesar das circunstâncias incertas
do seu aparecimento, eles não parecem corresponder à influência directa das vizinhas experiências latino-americanas, nas quais apareceram e atingiram um maior grau de desenvolvimento, uma vez que, como já mencionámos, o Chile se manteve particularmente alheio à
dinâmica sub-continental no que respeita às inovações político-sociais dos últimos vinte anos.
Tentando sintetizar as principais características dos modelos postos em prática, podemos observar o seguinte: variaram entre o consultivo e a tomada de decisões de pouca importância,
oscilaram entre a participação restrita e a universal, não contaram com regulamentos feitos
pelos cidadãos ou em cuja elaboração eles tenham intervindo, assim como o leque de campos
nos quais os cidadãos podiam apresentar propostas se reduziu habitualmente às obras públicas de pequena e média dimensão. Em termos da participação estabelecida, oscilou-se entre
alguns de carácter associativo, restringido a associações e associações de moradores, e outros
em que a votação é universal, podendo participar todos os cidadãos. O primeiro modelo, mais
restrito, permitiu um maior grau de deliberação, que se perde nos outros, de carácter universal,
em que a escolha das propostas é feita por votação (Montecinos, 2011).
Relativamente ao nível de participação, oscila-se igualmente entre os modelos de natureza
mais consultiva e os de natureza mais vinculativa. É clara a maior profundidade dos segundos
face aos primeiros, mas, mesmo nas experiências de carácter vinculativo, em nenhum caso
o grau de decisão pode ser considerado como uma tomada de decisão relevante (pelos baixos
montantes, pelo que se atribui a cada território para as assembleias, etc.). Como última característica genérica, podemos constatar que não há, habitualmente, focalização de nenhum tipo.
É costume atribuir-se a mesma quantidade de recursos a todos os territórios, por igual; por outro lado, em termos de inclusão social, não se estabelecem prioridades nem se faz discriminação positiva relativamente aos territórios mais desfavorecidos (sectores de pobreza ou outros).

Fragilidade das experiências de orçamento participativo
Numa primeira aproximação, e já numa perspectiva de avaliação, damo-nos conta de um número significativo de debilidades, mesmo antes de passarmos a valorizar aspectos como os seus
impactos, o grau de justiça social e outros. Assim, e como descreve Montecinos (Mascareño e
Montecinos, 2011), há dados que confirmam não serem os orçamentos participativos parte de
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uma política que tenha adquirido alguma solidez ou sido inovadora no Chile; eis alguns exem5

De presidente de câmara; no original, “alcaldista”.

O termo “alcalde” corresponde aproximadamente ao
português “presidente de câmara”. NT

plos:
a) apenas treze municípios conseguiram gerar projectos com duração superior a 3 anos;
b) a média de investimento é de 2% dos orçamentos locais;
c) em todos os casos, o seu lançamento dependeu exclusivamente da vontade do autarca;
d) em todos os municípios em que existem, são poucas as experiências em que os projectos
não sejam de obras físicas;
e) um número apreciável de experiências teve carácter apenas consultivo.
Sem a existência de uma lei nacional ou regional que as apoie ou fomente, em termos normativos, as experiências chilenas de orçamento participativo surgiram exclusivamente da vontade
de autarcas que as implementaram com intenções diversas; assim, a totalidade destas experiências tem, na sua origem, um carácter espontâneo, voluntarista e “presidencialista”.5
Ainda que em algumas ocasiões estas experiências tenham suposto avanços significativos,
mesmo que seja apenas pela mudança de postura relativamente às práticas tradicionais das
instituições locais, ou que elas tenham permitido a emergência de práticas diferentes aos participantes e mostrem um grande potencial democratizador – que analisaremos no próximo capítulo –, não deixa de ser verdade que, em termos comparativos, os seus impactos foram pouco
relevantes. Embora a margem de avaliação seja pequena – não mais de onze anos –, a tendência não é lisonjeira e, em termos gerais, teve um fraco impacto transformador, quer quanto
ao empowerment local conseguido, quer quanto à democratização do quadro local, quer ainda
quanto à modernização institucional ou às melhorias estruturais que as propostas aprovadas
poderiam ter trazido às suas localidades.
É significativa a comprovação de que praticamente todas as dificuldades e obstáculos que os
orçamentos participativos têm encontrado nas experiências levadas a cabo em todo o mundo,
e que determinaram o seu fracasso ou enfraquecimento (Paño, 2012), se manifestam, embora
em graus e sob formas diferentes, nas diversas experiências chilenas que se levaram à prática.
Mencionaremos, de forma sintética, algumas delas:
a) é habitual os recursos disponibilizados serem insuficientes, pelo que os seus impactos são
reduzidos;
b) a planificação prévia também não é suficiente; aparecem desligados das grandes políticas
municipais de planificação (Planos Reguladores, Planos Concelhios, etc.);
c) sem uma boa planificação criam-se demasiadas expectativas na população;
d) reproduzem-se, no seu seio, as situações de abuso de poder e clientelismo por parte dos
cidadãos que os dirigem;
e) há excessiva dependência da vontade dos autarcas, que, em muitas ocasiões, não se mantém no tempo; entre outras, são estas algumas das que chamamos “práticas insuficientes”
,
que estão minadas e que, portanto, se debatem com grandes dificuldades para progredir.
Aliás, a sua própria trajectória o demonstra, uma vez que, para além da não continuidade motivada pelas mudanças políticas, são numerosas as experiências que, no Chile, falharam ou nem
sequer chegaram aos três anos de duração. Este baixo perfil foi evidente, mesmo em dinâmicas
muito atípicas nesta política e que raramente se verificaram noutros países; daí o interpretarmos o fenómeno como um afastamento ostensivo daquilo a que chamaríamos uma boa prática.
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Por exemplo: o estabelecimento exclusivo de um ano de duração,

facto de nesses processos serem visíveis as tentativas de superação

ou que as propostas apresentadas tivessem de ser avalizadas por

do quadro tradicional. Por outro lado, relativamente às adminis-

um certo número de assinaturas de apoio, como é o caso de Peña-

trações locais eleitas que anunciaram a inclusão destas práticas

lolén (Morales Labbé, 2009); num número considerável de casos,

nos seus programas, aumentam as expectativas sobre novas ex-

quem apresenta propostas (muitas vezes com a exigência de te-

periências que as melhorem e suponham uma participação mais

rem já a forma de projectos elaborados) são apenas os conselhos de

substantiva. Analisaremos umas e outras: aquilo que poderíamos

moradores; embora não de forma sistemática, houve experiências

designar como sedimentos de boas práticas até agora deixados pe-

em que foram dados incentivos económicos aos cidadãos para par-

las experiências levadas a cabo, assim como as posturas que, pelo

ticiparem em algumas das suas assembleias em período eleitoral

menos em termos discursivos e, em primeira instância, as novas

(San Antonio).

experiências em novos territórios, revelaram a existência de gran-

Más práticas e debilidades que parecem coincidir com as conclusões

des expectativas sobre a sua melhoria e aprofundamento.

de outros estudos e que, por uma conjugação de factores, classifi-

A combinação cuidada de umas e outras, com base numa convic-

cam as experiências de orçamentos participativos no Chile como

ção política, poderia elevar os orçamentos participativos a um pa-

“essencialmente carentes de um espaço público” (Ochsenius e De-

tamar de relevância na melhoria substantiva da democratização

lamaza, 2010), e, por isso, seriamente diminuídas para poderem

social, capaz de envolver os cidadãos na complexa gestão de uma

aceder ao estatuto de uma prática capaz de provocar uma transfor-

transformação social que contemple elementos de redistribuição,

mação social apreciável.

inclusão e bom funcionamento das instituições públicas locais vo-

Tudo o que acabámos de descrever, sem esquecer as muitas dificul-

cacionadas para esses fins.

dades habitualmente encontradas para instaurar lógicas e mecanismos de democracia participativa, tem encontrado resistências
um pouco por todo o mundo; essas resistências manifestam-se não
só a partir do próprio campo institucional, político e técnico, mas
também, embora em menor grau, a partir da sociedade civil, particularmente do meio associativo mais tradicional.
Pese embora tudo aquilo que nos leva a fazer um balanço não muito
positivo da prática dos orçamentos participativos e da democracia
participativa no Chile, é de destacar, no entanto, o facto de estas
experiências terem sido levadas a cabo apesar das limitações estruturais e, tal como começa a ser perceptível, terem aberto o caminho
para o seu aprofundamento. Os elementos estruturais da organização nacional, muito restringidos pelos quadros económico, legal e
político chilenos, não determinam tudo, e a democracia participativa, na sua lógica comunitária e de defesa do espaço público a nível
local, silenciosamente, através dessas poucas experiências, tem
vindo a abrir caminho; ao mesmo tempo, a nível nacional e de uma
forma geral, vão aparecendo em diferentes áreas – institucional e,
particularmente, social e cidadã – os sinais desta tendência para
uma democratização substantiva da sociedade [chilena].

Os espaços abertos a aprofundar
Abordamos aqui, por áreas temáticas, alguns dos aspectos que, à
primeira vista, se aproximam mais da ideia de democracia participativa. Eles têm que ver com elevada participação, co-gestão,
fiscalização cidadã e implementação – no seio de instituições públicas concretas.
Como acontece na maioria das experiências levadas a cabo nos diferentes países, não costumam ser os cidadãos quem falha na altura de aplicar estas políticas. Queremos dizer que serão poucas
as ocasiões em que os grupos de cidadãos a quem se entrega uma
ferramenta com reais potencialidades para melhorar a vida comunitária, desde que devidamente informados sobre o seu funcionamento e desde que a instituição cumpra os seus compromissos, não
respondam através da sua presença e da vontade em participar. O
caso do Chile demonstra-o claramente, mesmo que em algumas
ocasiões algumas dessas premissas só tenham estado presentes
numa fase inicial, ou que apenas se tenha vislumbrado a possibilidade de isso acontecer (informação adequada ou cumprimento por
parte das instituições). Assim, é de assinalar como foi considerável
a participação cidadã em praticamente todas as experiências de

3. Reflexão sobre os impactos positivos e as expectativas do seu aprofundamento

orçamento participativo, realizadas ou em funcionamento. Houve momentos em a percepção final dos participantes pode não ter
sido a melhor, mas é significativo que, desde o princípio, a simples

Embora, como já referimos, o balanço das experiências chilenas de

possibilidade de melhoria oferecida por este mecanismo institu-

orçamento participativo não seja especialmente positivo, e predo-

cional tenha sido suficiente para congregar um número apreciável

minem os aspectos a melhorar e reforçar, assinalámos também o

de pessoas que deram opiniões e fizeram propostas à instituição.
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Confirma-se a conclusão a que chegaram alguns estudos comparativos realizados: os orça6

Verónica Michelle Bachelet Jeria é filha do general

mentos participativos podem ter deficiências quanto à sua concepção e quanto à forma como

da Força Aérea, Alberto Bachelet, torturado e

se desenvolvem no terreno – sendo o caso chileno um bom exemplo disso – mas, em si mes-

assassinado durante o regime de Pinochet. Nasceu

mos, enquanto instrumento, os participantes não lhes apontam o que designamos por “efeitos

em Santiago, a 29 de Setembro de 1951. Apesar

negativos” (Allegretti (coord.), 2011); em todos os casos apenas se lhes reconhecem as suas

das perseguições, prisão e torturas a que também

potencialidades. Isso permite vaticinar que, apesar de o Chile evidenciar claros sintomas de

foi submetida durante a ditadura, formou-se em

desapego às práticas políticas tradicionais (por exemplo, regista elevados graus de abstenção

Medicina (cirurgia pediátrica) e é membro destacado

nas eleições), à medida que esses processos forem ultrapassando aquilo que assinalámos como

do Partido Socialista chileno. Foi ministra da

pontos fracos, será possível contar com uma resposta social significativa, disposta a integrar

Saúde no governo de Ricardo Lagos (2000-2002) e,

realmente os processos que garantam ser verdadeiramente democratizadores.

posteriormente, ministra da Defesa, tendo sido a
primeira mulher a exercer este cargo na América
Latina. Foi Presidente da República chilena entre 2006
e 2010. NT

Continuando a reflectir sobre os aspectos sociais, aqueles que apresentam os resultados e os
pontos mais fortes que a prática dos orçamentos participativos até agora deixou no Chile, destacamos o facto de, em números significativos, os cidadãos (pelo menos, uma parte deles) terem assumido tarefas de execução das propostas aprovadas; nisso, os municípios de Lautaro e
Buin foram os expoentes máximos. Cidadãos dispostos a assumir este tipo de obrigações, contribuindo com o seu trabalho e gestão, devem ser considerados um potencial que as instituições
deviam saber aproveitar: desde as possibilidades da co-gestão de funções no espaço público até
ao reforço de uma cidadania pró-activa, vocacionada para o bem comunitário, existe todo um
campo que se afirma como algo a que as instituições deveriam responder de forma adequada.
Em termos dos cidadãos e da sua resposta positiva (facto que parece confirmar a debilidade
institucional nos processos que não conseguem canalizar a resposta cidadã, ainda que às vezes
não exista iniciativa suficiente deste sector para exigir a implementação, melhoria e conservação destas políticas), é possível verificar a existência de boas práticas relativamente ao acompanhamento e fiscalização da execução das propostas; San Joaquín, um concelho de Santiago
do Chile, foi o melhor exemplo sob este aspecto, com um amplo dispositivo para garantir que o
município cumpre a execução das propostas.
Outro aspecto relevante tem a ver com o facto de terem surgido iniciativas mais específicas
quanto à forma de fazer o orçamento participativo, como a de direccioná-lo para áreas concretas, de população ou sectores. Por exemplo, La Serena organizou um orçamento participativo
escolar que resultou numa excelente forma de promover as práticas democráticas em grupos
infantis (Município de La Serena, 2011). Entretanto, num período anterior, durante o mandato
de Michelle Bachelet6, o Ministério da Saúde implementou, a nível nacional e em diferentes
zonas do país, o denominado orçamento participativo na Saúde. A sua acção não atingiu os
aspectos centrais da prática médica na saúde pública (como já referimos, esta dispõe de menos
recursos do que o sector privado), mas foi uma experiência significativa enquanto aprendizagem para os utentes e democratização e optimização dos escassos recursos disponíveis nos
níveis mais básicos de contacto com os usuários (Ramos e Fontalba, 2006).
Finalmente, importa destacar como foi relativamente significativo o grau de deliberação sobre
a construção de propostas em vários processos, apesar de se tratar de um campo habitualmente
frágil na imensa maioria de experiências de orçamento participativo em todo o mundo. Devemos assinalar, no entanto, que em alguns desses casos só participaram neste processo deliberativo as associações e conselhos de moradores e que, portanto, nem sempre tiveram uma
participação suficientemente alargada para serem considerados processos universais. Entretanto, a existência de deliberação, que parece ser um dos grandes objectivos a cumprir por esta
política [de orçamento participativo] e sempre conseguida de forma reduzida, é, em si mesma,
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uma experiência positiva, que deveria ser investigada com vista ao seu aprofundamento, e que
casos como os de Negrete, Lautaro ou San Joaquín levaram longe.

Expectativas e premissas para o futuro
Portanto, associada a um modelo de fraco impacto - por diversas razões, como os reduzidos
montantes que lhe são atribuídos e pela excessiva dependência da vontade política da figura
do presidente da câmara para se conseguir levá-lo a cabo - encontramos uma série de potencialidades a parecerem demonstrar que, na medida em que houver decisões institucionais
claras relativamente a querer desenvolvê-lo e vinculá-lo à criação de condições que favoreçam
a transformação social, existe uma ampla resposta social.
Assim, em conjunto com o que designamos por boas práticas, o presente artigo pretende explicitar algumas das vias e mecanismos principais que, em certos casos, parecem ir ao encontro
das propostas incluídas nos programas de novas administrações locais, que surgiram em finais
de 2012, relativamente aos orçamentos participativos dos seus territórios (Recoleta, Santiago
Centro, Providencia, Concepción e outros). Descritas de forma sintética, e para além das recomendações genéricas para qualquer processo de orçamento participativo, mas relacionadas
com a falência das experiências e com o contexto chileno relatado, correspondem às premissas
que descrevemos a seguir:
Aumento dos recursos disponíveis, dos seus campos de acção e sua vinculação às grandes políticas
municipais de planeamento. Uma política que pretende ter uma actuação directa, se estiver
orçamentalmente mal dotada, será uma política necessariamente pouco relevante. Portanto,
um factor determinante é a maior dotação financeira deste instrumento. É um sinal de boa
saúde social, que as instituições devem fomentar, o facto de, progressivamente, os cidadãos
formados e informados intervirem colectivamente nas decisões relativas à utilização dos
recursos públicos. Isto está directamente ligado à necessidade de resolver duas falhas existentes no modelo chileno: alargar, para além das obras públicas, as áreas sobre as quais os
moradores podem apresentar propostas e tomar decisões; por outro lado, e de forma institucional, os orçamentos participativos devem surgir em articulação com as políticas mais
importantes do município, como são os casos dos Planos de Desenvolvimento Concelhio e o
Plano Regulador. Orçamentação participativa transversal, na qual uma parte do montante
destinado a cada departamento seja decidida pelos cidadãos. Pelo que implica em termos de
democratização cidadã, esta seria a meta a alcançar pelos processos que realmente se apresentem como uma política central do município.
Agentes institucionais formados e formadores em democracia participativa. Um número apreciável
dos fracassos verificados em processos de orçamento participativo, no Chile e um pouco por
todo o mundo, estão relacionados com o desconhecimento do instrumento, do seu alcance e,
sobretudo, do seu sentido democratizador final, manifestado pelos agentes políticos e técnicos da instituição local correspondente. Assim, quando o que está em jogo é este instrumento
“aproximar o município da rua”
, isso deve ser feito, evidentemente, com conhecimento de
causa por parte dos agentes municipais. Capacitar, comprometer e seduzir os funcionários
e políticos para serem promotores e pessoas que, convencidas da sua utilidade, divulgam e
mostram aos cidadãos as potencialidades implícitas no orçamento participativo, constitui,
pois, uma premissa fundamental para garantir a sua correcta execução e desenvolvimento,
num diálogo entre instituição e cidadãos.
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Criar espaços de deliberação em diferentes momentos do processo. Embora tenhamos referenciado incipientes práticas positivas nesse sentido, é essencial conseguir-se que a elaboração de
propostas, regulamentos, critérios, avaliações ou diagnósticos iniciais, assim como outros
momentos e elementos do processo, passem por um grau maior de deliberação. Ela está associada ao elemento informativo e formativo que o instrumento, na sua máxima expressão, deve
acarretar e que, por outro lado, a instituição deve conceder aos seus cidadãos. A aposta no seu
reforço é fértil na procura de capacitação para o diálogo, na busca da pluralidade e na construção colectiva do espaço público e, por isso, tem que ver com os aspectos centrais de uma melhor
convivência, para a qual os orçamentos participativos podem dar contributos consideráveis.
Elaboração de auto-regulamentos. Nos processos mais avançados e entre os analistas e investigadores do orçamento participativo não existe discussão sobre o quanto é fundamental que
os processos sejam regulamentados, clarificando os direitos e responsabilidades, de instituição e cidadãos, no processo. A partir daí, deve ser a componente cidadã, particularmente o
seu órgão responsável pelo acompanhamento do processo, em diálogo com a instituição e segundo os quadros legais em vigor, a elaborar esse auto-regulamento; da mesma forma, deve
revê-lo e ajustá-lo anualmente à dinâmica do processo, o que constitui outra prática reveladora da maturidade e da profundidade que se pode atribuir aos orçamentos participativos.
Focalização nos sectores que procuram uma inclusão plena. Habitualmente, um dos indicadores
da maturidade dos processos é a pluralidade dos actores que convoca. Em directa relação com
isto, a procura da inclusão dos sectores mais desfavorecidos tem sido outro sinal dessa maturidade. A utilização de mecanismos que promovam a possibilidade de diferentes sectores
sociais, sobretudo os mais desfavorecidos (deficientes, idosos, crianças, jovens, indígenas,
imigrantes, mulheres, etc., segundo as características sociais do território), poderem ter voz
e apresentar propostas de melhoria da sua situação, sendo até, por isso, alvos de discriminação positiva no processo, constitui uma prática que deve proliferar criativamente, de forma a
conseguir-se associá-los a uma política que, com as suas vozes, avança no sentido de encaminhar as solicitações dos que mais precisam dos cuidados institucionais.
Rumo ao investimento prioritário no seio dos territórios. Na mesma lógica da premissa anterior,
deve procurar-se a focalização dos recursos também a nível territorial. Curiosamente, aquilo
que nenhuma experiência posterior a Porto Alegre conseguiu igualar na primeira fase (Baierle, 2010) foi esta lógica, quantitativamente demonstrada, de investir a maior parte das verbas
do orçamento, decidido de forma participada, na periferia do território (sem dúvida mais
carenciada). Se no Chile, com tantas zonas territorialmente desfavorecidas na totalidade dos
municípios, os seus orçamentos participativos visassem essa mesma lógica, isso constituiria
uma mudança qualitativa com elevado grau de transformação social relativamente ao que até
agora foi experimentado, aumentando claramente o seu impacto.
Procura do empowerment e da co-gestão cidadã. Um orçamento participativo que visa conseguir
algo de significativo deveria promover a conquista deste objectivo. O equilíbrio entre os três
grandes actores do processo (cidadãos, políticos e técnicos), todos eles com um papel activo
e, portanto, entre eles os cidadãos que propõem, deliberam, fiscalizam e chegam a co-gerir
algumas das propostas apresentadas, vincula-os a processos puramente sociais, convertendo-os, finalmente, em instrumento próprio sobre o qual decidem em paridade com a instituição; esse equilíbrio, dizíamos, transforma-se, a médio prazo, em objectivo principal deste
processo. Evidentemente, esta conquista não assenta unicamente – deveríamos acrescentar
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que nem sequer principalmente – nos esforços feitos pela instituição nesse sentido, embora ela também os deva fazer, mas sim nos próprios cidadãos, que devem
perceber as sua potencialidades e fazer uma utilização construtiva da sua prática,
tendo em vista a transformação das condições das suas realidades locais.
Utilização de metodologias participativas de acção na sua realização. Finalmente, como
uma questão de forma e sentido, importa incluir este elemento enunciado. É significativo que estudos comparativos (Allegretti (coord.), 2011) corroborem o facto de
se terem conseguido mais indicadores de democratização, assim como de melhor
percepção por parte dos cidadãos, nos casos em que as instituições locais recorreram a técnicos que utilizavam adequada e explicitamente as técnicas e metodologias participativas. Tal como mostram análises feitas (Ganuza, Olivari e Paño, 2010),
há uma forma clara de utilizar explicitamente estas metodologias nos orçamentos
participativos, com tudo o que isso acarreta em termos de favorecer as lógicas de
construção colectiva, de implicação positiva nos processos, de reconhecimento dos
saberes dos cidadãos, de trabalho das redes sociais ou de procura da pluralidade
de vozes, para se conseguirem melhorias para a comunidade. Estas metodologias
fazem parte de uma abordagem eficiente da concepção e desenvolvimento de um
cenário adequado para estes processos, sendo capazes também de evitar, desde o
princípio, as habituais lógicas de apropriação do poder – patriarcais, clientelares,
verticais, corporativas, com o diálogo dificultado – que, profundamente enraizadas
no imaginário colectivo, tendem a reproduzir-se em cada espaço ou grupo social se
não houver uma actuação inicial para impedi-las.

Apesar da atípica transformação política e posicionamento do Chile no quadro das
tendências manifestadas no sub-continente em matéria de desenvolvimento democrático, através do fomento do orçamento participativo seria possível levar a cabo
uma tarefa fundamental para a sua sociedade: consolidar a confiança dos cidadãos
nos seus governantes e nas instituições públicas, assim como reforçar os canais directos de decisão dos cidadãos quanto às questões públicas, como mecanismo de fortalecer um sistema político e público altamente fragilizado. A implementação de orçamentos participativos com metas a atingir no que respeita à transformação social
a nível local, poderia ter um efeito multiplicador significativo, capaz de fazer sair o
país da inércia de uma democracia de baixo perfil, para saltar qualitativamente para
práticas de democracia participativa que abram novas expectativas na convivência
social. Tal como assinalam Ganuza e Francés (2012), os orçamentos participativos
contêm o que os autores designam por “círculo virtuoso da democracia”
, tão procurado e debatido pela teoria política e sociológica; na medida em que as suas melhores
práticas articulam participação cidadã na tomada de decisões, eficiência institucional e redistribuição equitativa de recursos, não há dúvidas quanto à sua relevância.
O grande desafio que se põe aos orçamentos participativos, enquanto instrumentos
que contribuem profundamente para a democratização social e económica das suas
sociedades, é que o Chile seja capaz de incorporar, nas suas práticas, experiências que
apontem no sentido de conjugar aqueles três elementos.
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PARTICIPAÇÃO
DEMOCRÁTICA NA COLÔMBIA
O Orçamento Participativo aparece na Colômbia quando vigorava, desde 1991, um
novo quadro constitucional que tinha estabelecido as competências dos diferentes
braços do poder público: executivo, legislativo e judicial. Foi neste quadro constitucional que se aplicaram as normas destinadas a organizar politicamente o Estado e que,
além disso, se tentou clarificar a posição da Assembleia Nacional Constituinte face
ao novo Estado relativamente à forma de satisfazer as necessidades dos habitantes,
construindo assim uma democracia plena, no reconhecimento de todas e todos como
Sujeitos com direitos.

1

Constituição Política da Colômbia, 1991, Art. 1

2

Constituição Política da Colômbia, 1991, Art.

3

Constituição Política da Colômbia, 1986, Art. 1

4

A Séptima papeleta foi uma proposta vinda do

3

Movimento Estudantil nas eleições de 11 de Março

Foi nesse sentido que se olhou para o Estado da seguinte forma:

de 1990, na Colômbia, nas quais se elegiam o

“A Colômbia é um Estado Social de Direito, organizado como República unitária e descentrali-

Senado, a Câmara de Representantes, a Assembleia

zada, com autonomia das suas entidades territoriais, democrática, participativa e pluralista,

Departamental, as Juntas de Administração

fundada no respeito pela dignidade humana, no trabalho e na solidariedade das pessoas que

Locais, o Conselho Municipal e os Presidentes

a integram e na prevalência do interesse geral”.

de Câmara (as eleições para Governador só

1

“A soberania reside exclusivamente no povo, do qual emana o poder público. O povo exerce-a de forma directa ou através dos seus representantes, nos termos em que a Constituição
estabelece.”2

começaram a fazer-se a partir da aprovação da
Constituição de 1991). O Movimento Estudantil
propôs incluir um sétimo voto a solicitar uma
reforma constitucional através da convocatória

Somente neste novo Estado foi possível o aparecimento do Orçamento Participativo,

da Assembleia Constituinte. Embora a Papeleta

que dificilmente poderia existir no âmbito da Constituição de 1886, que conside-

não tenha sido legalmente aceite, foi-o de forma

rava que “a Nação Colombiana reconstitui-se sob a forma de República Unitária”.3

extra-constitucional e, finalmente, o Supremo

Era através desta Constituição que se perseguia a centralização do Estado, dada a

Tribunal, reconhecendo a vontade popular

necessidade de conservar o poder e garantir a ordem, requerida nesse momento,

maioritária, validou o voto. Este movimento

fortalecendo o executivo, ignorando a descentralização, a autonomia territorial e,

esteve na origem da Constituição de 1991. NT

certamente, a cidadania e a participação cidadã.
A propósito da cidadania, a antiga Carta assinalava, no seu Artigo 2, que a soberania
“reside essencial e exclusivamente na Nação, emanando dela os poderes públicos, que serão
exercidos nos termos que esta Constituição estabelece.” E, de facto, os poderes públicos
regionais foram nomeados pelo Presidente, que tinha um poder ilimitado para definir os cargos da Administração e a sua duração, ignorando completamente a vontade popular. Felizmente, graças à mobilização dos cidadãos, sobretudo os estudantes, em Maio de 1990 foi aprovada a “Séptima Papeleta 4”
, que correspondeu à votação
dos colombianos, no quadro das eleições presidenciais, para aprovar a convocação de
70 delegados que formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que reformularia a
Constituição Política.
Foi assim que, em Dezembro de 1990, se elegeu a Assembleia, e em Julho de 1991 se
procedeu à entrega de um documento final que contemplou uma mudança fundamental no Estado e na soberania que, até então, estava limitada à Nação, passando
a residir no Povo. Passou a entender-se a soberania no sentido amplo, de acordo
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com uma concepção rousseauniana, isto é, o reconhecimento de que soberano é o povo ou a
5

Tribunal Constitucional Colombiano,

Acórdão n.º C-180 de 1994

colectividade e que são eles a origem do poder. Desta forma, a nova noção de Estado implicou
uma mudança na sua concepção liberal para evoluir para uma concepção do Estado Social de
Direito, no qual o cidadão deixaria de ser uma idealização para ser um sujeito de direitos, real,

6

Tribunal Constitucional Colombiano,

Acórdão n.º C-180 de 1994

7

Nestas condições, até 1853 apenas 5% dos homens

podia exercer o direito ao voto. Não contavam as
mulheres, nem 95% dos homens porque careciam
destas condições.

8

Constituição Política da Colômbia, 1991, Art.º 98

necessário e activo no Estado.
Neste novo quadro, concebeu-se o cidadão como sujeito de direitos fundamentais, entre os quais
se encontra, pela primeira vez, o direito à participação cidadã, entendida não só como um dos
Princípios do Estado Colombiano e como um direito constitucional de todos os sujeitos cidadãos
e cidadãs colombianas, mas também como um cenário e um mecanismo orientado segundo o gozo
efectivo dos direitos, que implicou, de acordo com o Tribunal Constitucional Colombiano, a quem
compete zelar pelo cumprimento da Constituição, o reequacionar da noção de cidadão, que era o
sujeito da “caridade estatal”
, para passar a ser um “sujeito possuidor de direitos”.5
Nesse sentido, em oposição ao contemplado em 1886, o atendimento das necessidades dos ci-

9

Tribunal Constitucional Colombiano,

Acórdão n.º C-089 de 1994

dadãos altera-se completamente e faz-se fortalecendo a descentralização e a autonomia territorial, tendo como referência o “facto indiscutível de serem as autoridades locais as que melhor
conhecem as necessidades a satisfazer, as que estão em contacto mais íntimo com a população e,

10

Tribunal Constitucional Colombiano,

Acórdão n.º C-089 de 1994

sobretudo, as que têm interesse em solucionar os problemas locais. É o auto-interesse a funcionar, com tanta eficiência quanta se pode esperar de qualquer actor económico numa economia
de mercado. Cada Departamento ou Município será o mais idóneo agente para dar respostas aos

11

Lei 134 de 1994, Art.º 1

problemas e necessidades do seu respectivo nível”.6 Essa é a razão pela qual se considera o município a pedra angular do edifício territorial do Estado.

12

Tribunal Constitucional Colombiano,

Acórdão n.º C-180 de 1994

O conceito de “cidadão” também sofreu mudanças substanciais a partir de 1830, quando a Colômbia se constituiu como república independente; estas mudanças relacionaram-se com a
identificação de quem é cidadão e com a determinação do seu direito a participar, tendo-se veri-

13

Lei 152 de 1994, Art.º 1

ficado ao longo das diferentes mudanças constitucionais (1832, 1843, 1853). Assim, passou-se do
reconhecimento de que o cidadão era exclusivamente o ”varão livre, maior de 21 anos, casado e
com bens ou receitas de um determinado montante”7, para o de um “varão maior de 21 anos que
exerça uma profissão, arte ou ofício, ou tenha ocupação lícita ou outro meio legítimo e conhecido
de subsistência”
, para além de saber ler e escrever, como sublinhava a Constituição de 1886.
Desde 1910 que aqueles cidadãos podiam eleger o Presidente directamente, sendo em 1936 que
se deu direito de voto a todos os homens. O plebiscito realizado em 1957 deu às mulheres, pela
primeira vez na Colômbia, o direito ao voto. Durante o período compreendido entre 1958 e 1974,
o da Frente Nacional, os dois partidos maioritários do país, o Liberal e o Conservador, decidiram
ocupar alternadamente o poder. Não houve eleições, até que, em 1974, se voltou à eleição presidencial pelo voto. Em 1975, através de uma reforma constitucional, a maioridade passa para os 18
anos e, em 1986, estabelece-se a eleição popular dos presidentes de câmara e dos governadores.
É apenas com a promulgação da Constituição de 1991, que homens e mulheres são considerados
iguais e cidadãos a partir dos 18 anos.8
Para viabilizar o OP é então necessário que exista um Estado Social de Direito que reconheça a
igualdade entre homens e mulheres e uma cidadania activa e soberana que tem o direito, não só
de eleger representantes, mas também de participar na vida pública. Neste quadro, a participação cidadã provocou a transferência de poder para a comunidade, de modo a que esta decida ou,
pelo menos, intervenha nas decisões sobre os aspectos que afectam a sua vida. Nesse sentido, a
concepção de participação alarga o seu âmbito e consegue democratizar e legitimar as decisões
da Administração, originando uma responsabilidade partilhada sobre as tarefas que se levaram a
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cabo; a Carta consagrou a expansão da participação9 para além da possibilidade de participar no
campo eleitoral, transferiu faculdades para os indivíduos e grupos sociais ao reconhecer também o seu direito a serem eleitos, o direito à igualdade, o direito de petição, o direito de reunião,
o direito à informação e o direito de acesso aos documentos públicos, entre outros, assim como
os mecanismos de protecção dos direitos fundamentais para toda a população, o direito a integrar partidos políticos, a participação efectiva da mulher e a participação cidadã na vigilância
das entidades estatais para ajudar a consolidar uma democracia participativa.
A participação, para além do campo político, entra então no campo social, ambiental e cultural,
reconhecendo o direito à saúde, à educação e aos serviços públicos; os cidadãos podem participar na administração da justiça para serem conciliadores equitativos, no direito ao trabalho e,
como trabalhadores, na gestão das empresas.
O Tribunal Constitucional mencionou o respeito pelo direito democrático que é “universal, na
medida em que perpassa todos os sectores e campos da vida pública e privada; e é expansivo,
uma vez que a sua dinâmica, longe de ignorar o conflito social, põe-no em causa a partir do
respeito e constante reivindicação de um mínimo de democracia política e social que, conforme
o seu ideário, deve alargar-se progressivamente, conquistando novos campos e aprofundando
permanentemente a sua vigência, o que exige aos principais actores públicos e privados um
denodado esforço para a sua efectiva construção.”10
No entanto, e apesar destas faculdades asseguradas pela Carta, a participação, na prática, associa-se habitualmente à consulta e, na maioria dos casos, quem decide é o governante.
Consequentemente, na Colômbia, apesar de a participação estar consagrada como um princípio
essencial do Estado Social de Direito, não se conseguiu avançar de forma significativa no empowerment, a partir da comunidade e dos governantes, em direcção ao aparecimento e à formação de uma consciência crítica e autónoma capaz de reivindicar a participação no seu carácter
universal e expansivo, promovendo a mobilização social para fins comuns. Apesar disso, não se
desconhecem os avanços verificados, em teoria e em alguns casos práticos.
Em 1994 publicou-se a Lei 134, ou Lei Estatutária dos mecanismos de participação dos cidadãos,
que regula a iniciativa popular legislativa e normativa, o referendo, a consulta popular do ordenamento nacional, departamental, distrital, municipal e local, a revogação do mandato, o
plebiscito e a assembleia aberta; estabeleceu, assim, as normas fundamentais pelas quais se
rege a participação democrática das organizações civis. Refere a Lei, no seu objecto, que “a regulação destes mecanismos não impedirá o desenvolvimento de outras formas de participação
cidadã na vida política, económica, social, universitária, sindical ou corporativa do país, nem o
exercício de outros direitos políticos não mencionados nesta Lei”.11
Na revisão da lei, por ser de carácter estatutário, quer dizer, de categoria normativa superior, o
Tribunal Constitucional reconheceu novamente o espírito da Constituição Política.12 Assim, “A
redefinição do conceito de soberania, a revalorização do papel do cidadão e o aprofundamento
do modelo de democracia participativa reflectidos na Constituição de 1991 constituem a expressão genuína do mandato que o povo conferiu à Assembleia Nacional Constituinte para defender
o fortalecimento da democracia participativa.”
Em 1994 publicou-se também a lei de planeamento, ou Lei Orgânica do Plano de Desenvolvimento, identificada com o número 152, cujo propósito foi “estabelecer os procedimentos e mecanismos para a elaboração, aprovação, execução, acompanhamento, avaliação e controlo dos
planos de desenvolvimento (…)”13, definindo o plano de desenvolvimento como um instrumento
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técnico e orientador da gestão administrativa.14 Entre outras, as leis 38 de 1989, 179 de 1994 e 225 de
1995 foram compiladas no Decreto 111 de 1996, que conforma o Estatuto Orgânico do Orçamento, e cujo
objecto foi regular a programação, elaboração, apresentação, aprovação, modificação e execução do orçamento, assim como a capacidade de contratação e a definição da despesa pública social.
A participação nestes cenários de planeamento e de orçamentação estão reflectidos de forma incipiente; apenas a Lei 152, de 1994, consagrou, no seu art.º 3, a participação cidadã como princípio do
planeamento, enquanto que o Decreto 111 de 1996 sobre o orçamento refere, no art.º 12, que os princípios do sistema orçamental são: a planificação, a anualidade, a universalidade, a unidade de caixa,
a programação integral, a especialização, a inembargabilidade, a coerência macroeconómica e a homeostase. Sem mencionar a participação cidadã. Sobre a planificação diz que o Orçamento Geral da
Nação deverá estar em concordância com os conteúdos do Plano Nacional de Desenvolvimento, do
Plano Nacional de Investimentos, do Plano Financeiro e do Plano Operativo Anual de Investimentos.
Nesse sentido, limita-se a possibilidade de intervenção dos cidadãos na definição do orçamento, salvo
pela coerência que esta tem de ter com o Plano de Desenvolvimento de cada entidade, processo no qual
podem participar os cidadãos.

Como surge o OP na Colômbia?
Neste contexto, o Orçamento Participativo organiza-se na Colômbia pela primeira vez em 1996, no Município de Pasto, sob a designação de Assembleia Aberta, que foi definida como mecanismo de participação
cidadã na Constituição de 199115, sendo regulamentado como “reunião pública dos Concelhos distritais,
municipais ou das juntas administradoras locais, na qual os habitantes podem participar directamente
com o fim de discutir assuntos de interesse para a comunidade”.16 Pasto acolhe-se à definição constitucional para dar-lhe um conteúdo mais amplo, convertendo-se num instrumento de participação e
democracia directa que a comunidade utiliza para destinar uma parte do orçamento, previamente reconhecida pelos habitantes como património da cidade.17
Até ao momento, Pasto promove a Assembleia Aberta do Orçamento Participativo como um instrumento
eficaz para fortalecer a democracia e a participação da comunidade em assuntos que se circunscreviam
às relações do Presidente [da Câmara] com os vereadores e os políticos tradicionais; as decisões, que
costumavam ser tomadas à porta fechada, passaram a ser debatidas pela comunidade, reconhecendo-se
uma idiossincrasia, uma cultura política própria, harmónica e solidária.
A primeira Assembleia Aberta18 como exercício cidadão foi levada a efeito durante o governo municipal
de António Navarro19, compreendido entre 1995 e 1997, no quadro do plano de desenvolvimento “Tudo
por Pasto”.20 O Orçamento Participativo desse governo realizou-se apenas na zona rural do município.
Posteriormente, no período entre 2001 e 2003, chegou à presidência de Pasto Eduardo Alvarado Santander, que continuou com a Assembleia, estendendo-a à zona urbana. Entre 2004 e 2007, com o Presidente
Raúl Delgado, reconhecido como um dos melhores presidentes colombianos graças à experiência de
Orçamento Participativo, verificou-se um avanço significativo na qualificação da participação e na articulação com o planeamento local. Eduardo Alvarado foi reeleito para o período 2008-2011 e afinaramse as metodologias para se conseguir a inclusão de diversos actores que tradicionalmente haviam sido
excluídos, elevando a participação de forma relevante.21 Em 2012 a mobilização cidadã conseguiu que as
Assembleias de Pasto fossem incluídas no Plano de Desenvolvimento e no debate cidadão promovido
pela Mesa Local de Participação, no espaço do Conselho Municipal, tendo-se conseguido vários acordos
sobre o assunto com o executivo. Em 2013 prossegue o exercício cidadão.
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A experiência de OP espalha-se pela Colômbia
14

Num rápido olhar pelo país, verifica-se que a expansão do OP pelo território nacional se fez
de forma progressiva, misturando-se com exercícios locais de participação em diferentes regiões. Assim, vemos que há mais de cinquenta Municípios e Departamentos com experiências
relacionadas ou associadas ao Orçamento Participativo. Em Medellín, durante o período entre 2004 e 2007, num contexto ainda de violência e presença de grupos armados à margem da
lei, de assassinos assalariados, de narcotráfico e de milícias urbanas, implementou-se um OP
como forma de concretizar efectivamente a participação cidadã e, desta forma, recuperar a
confiança nas instituições de governo. Este Município regulamentou o OP através do Acordo
Municipal n.º 43 de 2007 e do Decreto Regulamentar 1073, de 2009, sobre Planeamento Local e

Tribunal Constitucional Colombiano, Acórdão n.º

C-538 de 1995

15

Constituição Política Colombiana, 1991, Art.º

103 “São mecanismos de participação do povo no
exercício da sua soberania: o voto, o plebiscito, o
referendo, a consulta popular, a assembleia aberta,
a iniciativa legislativa e a revogação do mandato. A
lei regulamentá-los-á”
16

Orçamento Participativo.

Lei 136 de 1994, Art.º 9

17

Câmara Municipal de Pasto, 2008-2011 “Siste-

O caso de Risaralda, como Departamento que aplica o OP há mais de dez anos, evidencia a impor-

matização da Experiência de Participação Cidadã:

tância de envolver no processo diversos actores sociais, académicos e corporativos com o objectivo

Assembleias”.

de dar continuidade aos processos, apesar das mudanças governativas; há também, em Risaralda,

18

alguns municípios, como Marselha, que implementaram muito cedo o OP, entre 2002 e 2003.

ernação de 1995-1997 foi o de “instrumento eficaz

Um caso muito ligado ao empowerment das comunidades, pode observar-se, desde 2004, no

de concertação na concretização de uma democ-

dinamismo da Pastoral Social da Diocese de Barrancabermeja, com uma importante mobili-

racia, de participação, de distribuição equitativa

zação no Departamento de Bolívar, que fez chegar o OP aos municípios de San Pablo e Canta-

do orçamento de investimento e um grande passo

gallo; no Departamento de Antioquia, aos municípios de Yondó, Puerto Berrio e Puerto Nare;

para o processo”. Excerto de: Alcaldía Municipal de

no Departamento de César, ao município de Aguachica; e no Departamento de Santander, aos

Pasto, Concejo Municipal “Cabildo Abierto un paso

Municípios de Sabana de Torres, San Vicente, Puerto Parra, El Carmen, Betulia, Cimitarra e

hacia el desarrollo de nuestras comunidades”.

Puerto Wilches. Em Barrancabermeja o OP teve o seu início em 2008, tal como em Ocaña, mu-

Promoção da democracia e participação cidadã,

nicípio que pertence ao Departamento de Norte de Santander; em contextos de conflito ar-

San Juan de Pasto, 1997

mado, são experiências exemplares de recuperação das Entidades Estatais para o povo. É de

19

O conceito de Assembleia Aberta, durante a gov-

António Navarro, foi um dos Presidentes da

assinalar igualmente a importância que teve na mesma época a aposta na descentralização, no

Assembleia Nacional Constituinte em 1991,

Departamento de Santander, e, em 2012, a regulamentação que introduziu o Departamento de

Presidente da Câmara de Pasto entre 1995 e 1997 e

Quindío, através da Ordenança n.º 014 de 27, que inscreveu, como política pública, um sistema

Governador de Nariño entre 2008 e 2011.

de Orçamento Participativo para o Departamento.
Na zona central da Colômbia, é de destacar a experiência participativa levada a cabo em Bogotá
com as instituições educativas, que conseguiram dar o exemplo de OP às crianças e jovens do
resto do país, para além da formação de novos cidadãos e da procura do gozo efectivo dos seus
direitos; já se implementou o OP em diferentes locais do Distrito.

20

Câmara Municipal de Pasto, Conselho Municipal

“Assembleia Aberta, um passo para o desenvolvimento das nossas comunidades” Promoção para
a democracia e participação cidadã. A Assembleia
surge em concordância com os princípios que
regeram o exercício administrativo: Corrupção

Em Huila arrancam em 2012-2013 as experiências participativas orçamentais, seguidas com

Zero, Protagonismo da Sociedade Civil, Abertura

grande interesse pela comunidade e com participação activa em eventos nacionais; no município

de espaços de expressão e concertação, Ética da

de Ibagué, capital do Departamento de Tolima, publicou-se o Acordo 018, de Agosto de 2011, que

convivência e da paz, entre outros. San Juan de

veio criar o Sistema Municipal de Planeamento e Orçamento Participativo.

Pasto, 1997, Pags. 14-15

Em Departamentos como Boyacá e a sua capital, Tunja, apesar de não estar implementado o OP,

21

foi apresentada, em 2011, uma única iniciativa de configurar a Rede Cidadã para os Orçamentos

foi de aproximadamente 4.000 pessoas. Em 2010, a

Participativos no seu território; esta e a mobilização social fizeram com que, em 2013, se realizem

participação decisória teve mais de 17 mil pessoas.

A participação cidadã nas assembleias de 2005

os primeiros exercícios de OP na cidade.
Na parte oriental do país, há experiências nos Departamentos de Arauca, Casanare, Caquetá e
Meta. Por seu turno, no Sul da Colômbia também se destacam algumas experiências de OP, desde
o pioneiro município de Pasto, capital do Departamento de Nariño, limítrofe do Equador e que,
apesar de não ter regulamentação para o OP, se manteve durante 17 anos e seis mudanças de
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governo, graças ao empowerment cidadão e à legitimidade dos processos. O Departamento de
Nariño, pelo seu lado, tem também experiência de OP, iniciada em 2008, e que criou a oportunidade para que os 64 municípios do Departamento conhecessem o processo. Em Samaniego, a
experiência começou em 2004 e conseguiu um prémio de Paz pelo contributo dado à concertação
cidadã em pleno cenário de conflito armado.
No Departamento de Cauca, a implementação dos processos de OP tem uma característica importante, uma vez que o modelo adoptado corresponde, em alguns acasos, à sua organização comunitária indígena, como em Caldono, Jambalo e Sílvia. Há igualmente referências ao exercício
cidadão em Bolivar e à capital do Departamento, Popayán.
Para finalizar este rápido percurso pelo país, o Departamento de Amazonas aplica também o
OP na capital, Letícia.

Constituição da Rede Nacional de Planeamento Local e Orçamento Participativo
Nos últimos cinco anos, avançou-se na Colômbia na construção e no fortalecimento da Rede
Nacional de Orçamentos Participativos, com o objectivo de defender as autonomias territoriais
e a descentralização administrativa e fiscal, com vista à democratização da gestão pública, sob
todos os aspectos, e à organização local para pressionar o governo central a implementar estratégias de boa governação.
A Rede Colombiana de Planeamento Local e Orçamento Participativo foi criada no âmbito do primeiro encontro nacional de experiências de Planeamento e Orçamento Participativo, realizado em Barrancabermeja, em Novembro de 2008, fortalecendo-se nos encontros subsequentes:
Yumbo (Valle), em 2009, Medellín (Antioquia), em 2010, Bogotá, em 2011, e Pereira (Risaralda),
em 2012. Era sua finalidade dar visibilidade às experiências de democracia participativa, articular iniciativas, exercícios e práticas democráticas a nível nacional, bem assim como fortalecer a
descentralização e a autonomia local.
No âmbito do encontro de Bogotá, organizou-se a III Assembleia da Plataforma Internacional do
Orçamento Participativo, evento que contou com a participação de países como Portugal, França,
Cabo Verde, México, Equador, Argentina e Brasil, para rever e actualizar o acordo sobre democracia participativa conseguido através da Declaração de Málaga, que deu lugar à Declaração de
Bogotá, e para consolidar estratégias que permitam uma maior integração Sul-Sul e Norte-Sul.
A Rede Nacional configurou um espaço aberto, inclusivo, transversal, plural, participativo e de
trabalho colectivo, de forma a garantir maior eficiência e eficácia no fortalecimento destes processos e a atingir os objectivos comuns propostos. Os membros aderiram a ela voluntariamente.
A Rede opera através de nós geográficos distribuídos por todo o território nacional, e foi proposta
a criação de pólos temáticos, em torno dos quais se articulam diversas regiões, de acordo com o interesse deles para cada uma. Além disso, criou-se uma secretaria técnica da qual fazem parte autoridades locais e regionais, academias e organizações sociais, que se reúnem regularmente para
propor estratégias locais e regionais que possam contribuir para a construção da região-nação.
Em 2011, a Rede Nacional promoveu a realização do I Encontro Nacional de Pólos da Rede Colombiana de Planeamento Local e Orçamento Participativo, na cidade de Pasto, que reuniu mais de
300 pessoas de todo o país, representando os diferentes pólos regionais; o objectivo era discutir
estratégias claras de sustentabilidade dos processos de Planeamento Local e Orçamento Participativo, tendo em conta o período eleitoral que o país teve nesse mesmo ano.
192

CAROLINA LARA

Propostas de sustentabilidade dos processos de participação cidadã
Foi proposto no Encontro que se debatessem seis estratégias capazes de promover a sustentabilidade dos processos participativos face a uma conjuntura eleitoral:
1. Identidade Cultural e Etnocultural, concebida a partir das diferentes perspectivas inerentes
ao projecto de vida comunitária, na qual se adquiriram e/ou herdaram hábitos, costumes e tradições geradores de espírito de pertença face aos diversos processos participativos existentes
em cada região.
2. Empowerment e Coesão Social, entendidos como apropriação dos diferentes espaços sociais
e institucionais tendo em vista a prossecução de um propósito comum e considerando os princípios de equidade, respeito, tolerância, solidariedade e inclusão, e reconhecendo as pessoas
como sujeitos com direitos, que podem influir nas decisões públicas.
3. Aliados e Co-responsabilidade Social, entendidos a partir da inter-relação entre actores e
sectores responsáveis, vinculados à criação de conhecimentos, retro-alimentação de experiências e gestão de recursos para o fortalecimento dos processos comunitários e/ou institucionais de participação capazes de fazer pressão para manter vivos esses processos.
4. Influência nas Políticas Públicas, na perspectiva de um processo de permanente construção, no qual se estabelecem os papéis do Estado e da Administração a nível local, regional e
nacional, determinando a influência que têm os planos, programas e projectos construídos
directamente pelos actores sociais, e, finalmente, a legitimidade das organizações sociais e
comunitárias do processo vista como o enfatizar de direitos da sociedade civil.
5. Partidos, Movimentos e Organizações Sociais, concebidos a partir das diferentes ideologias
ou formas de pensamento construídas pelas estruturas políticas do país, e que estão presentes
nos processos de planeamento local e orçamento participativo.
6. Estrutura Orgânica da Rede Nacional e dos Pólos Regionais, entendendo que a estrutura da
Rede tem um carácter aberto, no qual a participação dos sujeitos sociais é parte fundamental
da permanência do mesmo; opera em campos diferenciados, num quadro de inter-acção e retro
-alimentação, tendo em conta os aspectos cognitivos e normativos com o objectivo de tornar
o processo sustentável.
Houve importantes debates em cada Mesa, que levaram à reflexão dos participantes e à consequente mobilização nas regiões.
Na Mesa de Identidade Cultural debateu-se a necessidade de implementar uma política de fortalecimento da identidade cultural e ancestral, para além de se empreenderem processos tendentes ao resgate da territorialidade e da soberania, tendo em conta que todos os níveis de participação são diferentes e dependem da região e da história que os influencia e que, por isso, cada
processo participativo transporta uma forma de expressão da cultura política, fortalecendo a
tomada de decisões.
Nesta Mesa resgatou-se a importância de articular os planos de vida comunitária, ou plano para
a vida (a partir da concepção das assembleias indígenas e comunitárias das populações afro),
com os programas de governo e, posteriormente, com os planos de desenvolvimento, como uma
das estratégias claras para construir processos de planeamento local e orçamento participativo.
Nesta reflexão chegou-se a um consenso entre os participantes sobre a continuidade do orçamento participativo em cada um dos locais graças ao sentido de pertença que cada um manifestou a partir da sua experiência e da legitimação da comunidade.
193

PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NA COLÔMBIA

Outra das reflexões feitas deu a conhecer a importância da utilização da mesma linguagem face
à visão partilhada do território e da sua vida em comunidade, fortalecendo a democracia e o planeamento a partir dos locais, levando as administrações a “construir sobre o construído”.
É importante ter em conta que, devido à diversidade cultural de um país como a Colômbia, são
múltiplas as práticas relacionadas com a participação, e todas devem ser consideradas num estudo sobre a identidade cultural e na construção de uma visão comum; os traços culturais particulares não impedem que se estabeleçam acordos e se tomem decisões, a nível local, para a
construção de baixo para cima. A chave estará na construção de um conceito de cidadania que
traga consigo uma cultura política, mais para além dos processos estritamente eleitorais, mas
que avance no reconhecimento dos processos de identidade e da história de cada grupo.
Na Mesa de Empowerment e Coesão Social resgatou-se a importância de “co-construir” um sujeito social a partir dos primeiros níveis de formação, com uma educação pedagógica capaz de
alimentar o espírito participativo, social, comunitário, cívico e cidadão, apoiando o líder político
rural ou urbano, intervindo na tomada de decisões nos seus pequenos grupos de relação, como
o lar, os amigos, os pares e a escola. Ensinar e utilizar uma linguagem inclusiva que reconheça e
respeite as diferenças como “complementares”.
Os participantes destacaram que referir-se ao sujeito social requer a compreensão de que o ser
humano se encontra em constante interacção com o mundo que o rodeia, o que lhe permite socializar e fazer propostas para melhorar as condições de vida em conjunto.
Uma das grandes conclusões apresentadas por este plenário foi a da necessidade de fortalecer a
organização comunitária, tendo em vista uma liderança solidária que tenha uma visão partilhada e que procure melhorar as condições de vida das comunidades.
A organização de processos de prestação de contas para consolidar uma iniciativa de acompanhamento e controlo torna-se fundamental para esse fortalecimento dos membros da comunidade,
conquanto possam conhecer a gestão governativa e, sobretudo, serem participantes na mesma.
Na Mesa de Aliados e Co-responsabilidade Social, tornou-se clara a necessidade de ter estratégias de comunicação, com o compromisso de partilhar a informação de todos os pólos territoriais
como exercício de co-responsabilidade da Rede.
Afirmou-se igualmente que é fundamental criar laços de confiança entre as administrações e o
sector privado, através da transparência dos processos e da correcta atribuição dos recursos. Isto
foi definido como uma construção do sector público que permite potenciar o apoio das iniciativas
locais partindo da consolidação dos mecanismos de confiança e legitimidade entre os actores
públicos e os sectores privado e social.
Foram identificados vários actores envolvidos ou a envolver nos processos de participação; divididos em quatro grandes grupos, foram eles os actores do saber, os actores da produção, os
actores da comunidade e os actores do poder.
Afirmou-se que os primeiros seriam os que fazem parte do mundo académico, da investigação e
da docência, ao qual pertencem também as fundações e organizações ligadas à formação, capacitação e gestão do conhecimento.
Os segundos seriam os que estão envolvidos nos sectores produtivos, tais como, as empresas
privadas, as câmaras de comércio ou as comissões regionais de competitividade. O desafio, neste caso, é fazer a articulação entre entidades interessadas no processo participativo, com base
em alianças estratégicas para o desenvolvimento humano integral e sustentável. Os actores da
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comunidade estariam representados em todas as organizações sociais e comunitárias, assim
como líderes e os cidadãos interessados em conceber, gerir e executar projectos colectivos.
Quanto aos actores do poder, deveriam ser todos os anteriores, embora no debate se tenha verificado uma discrepância por causa do poder que cada actor pode ter num processo participativo. Se, em muitas ocasiões, se diz que é o governo e a administração quem toma as decisões,
a população, com as suas convicções, pode ganhar poder sempre e quando possa interagir com
aqueles, de forma a gerar processos de confiança, através da transparência no tratamento e na
distribuição dos recursos, da divulgação da informação e da prestação de contas. Existem, no
entanto, outros actores do poder, como os agentes da cooperação internacional que, através de
uma abordagem e exigência próprias, investem os seus recursos nas iniciativas de uma região.
Na Mesa de Influência na Política Pública, reconheceu-se a importância do planeamento territorial através de instrumentos como os Planos de Desenvolvimento Local, que são a base da
política social e da projecção territorial. Todavia, foi evidenciada a necessidade de promover instrumentos e mecanismos de aferição dos processos de Planeamento e Orçamento Participativo,
de alterar a forma de calcular os impactos, de implementar sistemas próprios para cada política
pública, de procurar eixos transversais, como a gestão do conhecimento, e de alargar a visão, não
só sobre os temas de âmbito municipal, mas também sobre os de âmbito nacional; por outro lado,
seria importante intervir no sistema nacional de planeamento, de modo a ser possível apresentar
propostas que permitam incluir o Orçamento Participativo no Planeamento Local.
Nesta Mesa houve também um interessante debate em torno dos mecanismos de participação
e a criação de iniciativas ou boas práticas, assim como da possibilidade real de intervir nos
assuntos públicos. Legalmente, é atribuição das Juntas Administrativas Locais a possibilidade
de apresentar propostas de investimento às autoridades, e distribuir os pagamentos globais do
orçamento municipal, nos seus municípios ou territórios sob a sua jurisdição. Mas o grupo questionou o grau de participação dos cidadãos que não são membros dessas juntas.
Uma das formas [de participação] para intervir amplamente nas políticas públicas que foi debatida, foi o voto programático, para avaliar, mais do que as pessoas ou as alianças que representam politicamente, as propostas que melhorem as condições dos municípios, dos Departamentos e da Nação.
Os participantes desta Mesa referiram-se igualmente à importância da mobilização cidadã face à
construção e/ou fortalecimento da política pública de Orçamento Participativo nas regiões, uma
vez que em algumas cidades se avançou com posições que podem ser debatidas na comunidade,
incluindo todos os seus actores, com o fim de organizar e regulamentar a política de participação.
Ficou patente a preocupação com o facto de haver poucas possibilidades de intervenção no sistema nacional de planeamento, porquanto se poderia avançar com reformas que permitissem
incluir o Orçamento Participativo no Planeamento Local; uma das alternativas seria a Lei Estatutária de Participação e, a nível local, os conselhos territoriais e departamentais de planeamento.
Em resumo, a intervenção na política pública procura consolidar as posições para conceber as
políticas públicas de que os departamentos e municípios necessitam, com actores sociais unidos
e comprometidos com o desenvolvimento dos territórios.
Por seu turno, a Mesa de Partidos, Movimentos e Organizações Sociais debateu a crise política que vivem os territórios, seja a nível local, regional ou nacional. Isto, para os integrantes da
Mesa, afecta directamente a estruturação de uma cultura política, fazendo com que os esforços
partidários se centrem na captação de votos ou de adeptos para as suas movimentações, instru195

PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NA COLÔMBIA

mentalizando assim a política e reduzindo-a apenas ao exercício eleitoral.
Nesse sentido, determinou-se que, quer os partidos políticos, quer os candidatos, deveriam
orientar as suas acções para a construção e/ou fortalecimento de movimentos e organizações
sociais, com o objectivo de fomentar a construção de uma cultura política a partir das suas diferentes manifestações; isto afastaria as práticas de clientelismo dos processos de OP.
Esta Mesa sublinhou que é preciso incluir o fomento do Planeamento Local e do Orçamento Participativo na plataforma ideológica dos partidos políticos, de modo a que a participação seja entendida como instrumento de desenvolvimento e uma conquista cidadã, posto que não é esta a
realidade que hoje se espelha.
Entre as conclusões do debate, destaca-se a de que a construção cidadã de programas de governação para quatro anos (que é o período destinado aos governos locais, departamentais e nacional)
deve ser feita numa base territorial, na qual se inclui o eixo de Planeamento e Orçamento Participativo como mandato cidadão.
Propôs-se igualmente a criação de mandatos cidadãos por municípios e freguesias, prevendo-se
os indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação do impacto. A transparência, a participação e a concertação na distribuição dos recursos públicos, assim como a sua administração a
todos os níveis do poder, deveriam ser a base para gerar credibilidade e coerência entre o planeamento e o orçamento, afirmaram os diferentes participantes [na Mesa].
Reafirmou-se a importância de desenvolver alianças entre os partidos, organizações e movimentos políticos e sociais, de forma a incrementar e melhorar a governabilidade, independentemente do candidato ou partido que se encontre no poder.
Um dos objectivos e conquistas reconhecidos na Mesa foi o avanço feito do plano de acção por
pólos territoriais, assim como o debate sobre uma posição face à conjuntura eleitoral, que foi a
de apostar na continuidade dos processos em cada região, fomentando estratégias de formação
e intervenção política.
A partir da reflexão, deixa-se o apelo ao fortalecimento dos movimentos e organizações da sociedade civil, uma vez que é esta a forma de promover a mobilização social, [componente] significativa nos processos de democracia participativa.
Salienta-se que a população não se mobiliza apenas através dos partidos políticos, embora sejam
eles que conseguem captar mais pessoas; mas não é essa a única forma, uma vez que a explosão
de organizações comunitárias verificada nos últimos anos tem incrementado as propostas apresentadas e a implementação de iniciativas que beneficiam os diferentes estratos da população;
por outro lado, são mais constantes do que os partidos em cada sector. É importante também
envolver as crianças, os adolescentes e os jovens, de forma a que se identifiquem com os processos de participação, planeamento e orçamento participativo, conseguindo-se assim a renovação
das lideranças e mudanças geracionais mais de acordo com as realidades locais. Para isso são
necessárias a união, a capacitação, a preparação, o conhecimento e a decisão de todos os sectores
participantes, de modo a que se dê uma mudança de paradigma nas estruturas de governação –
que têm determinado os ciclos administrativos do presente.
Finalmente, na Mesa de Estrutura Orgânica da Rede Nacional e dos Pólos Regionais, reconheceuse a necessidade de formação e capacitação em cultura política, sendo este um dos elementos
significativos para a constituição da rede ou dos pólos regionais.
Para os participantes na Mesa, é fundamental reconhecer a necessidade da existência de uma
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estrutura forte, capaz de conceber, formular, implementar e gerir projectos para apoiar os processos de participação nas diferentes cidades, com um nível de autonomia que garanta o fun-
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A proposta da criação de pólos e as conclusões

cionamento e replique as aprendizagens da Rede Nacional, sem no entanto depender da vontade

completas do Encontro encontram-se na

política dominante em cada território.

sistematização do I Encontro Nacional de Pólos,

É muito importante que, para a consolidação da Rede, se amplie a cobertura de cada Pólo, de

organizado pelo município de Pasto, em 2011.

forma a conseguir-se abranger a maior parte da população, mantendo-a informada sobre o planeamento local e o orçamento participativo.
Os pólos regionais foram vistos, no Encontro, como uma oportunidade para construir laços fortes entre os territórios que apostam no planeamento local e no orçamento participativo. Esta é
a possibilidade de a Rede se unir em torno da protecção e da continuação dos processos que já
avançaram, sem a necessidade de que as conjunturas eleitorais consigam alterar substancialmente a construção da Democracia Participativa na Colômbia.22
Em suma, o debate sobre a sustentabilidade alarga-se, passando da dimensão que tinha, de regulamentar os processos, para discutir, em cenários não apenas políticos, com os movimentos e
partidos políticos a inclusão do OP nas suas plataformas ideológicas ou nos órgãos legislativos e
executivos locais e departamentais, como reivindicação do direito a participar e, por outro lado,
como forma de mobilização social e de empowerment das comunidades, reconhecendo-lhes a
condição de sujeitos com direitos e que reclamam uma soberania que assenta no povo.
Então a regulamentação não é necessária? Debate sobre a Lei Estatutária de Participação
No mesmo ano em que se organizou o Encontro de Pólos, começou na Colômbia um debate sobre
a Lei Estatutária de Participação, o que implicou a revisão de documentos como a Lei Orgânica de
Orçamentos e a Lei de Planeamento, mencionadas no início deste documento.
A regulamentação não é, por si mesma, uma ameaça para os processos participativos, uma
vez que poderia garantir as condições mínimas facilitadoras da participação. No entanto, da
parte dos defensores da não-regulamentação, e quando se acredita na legitimidade dos processos, salienta-se que a regulamentação pode chegar a constituir uma verdadeira ameaça,
seja quando se transforma num instrumento de proselitismo político, seja quando o legislador
ambiciona abarcar todo o processo com a norma, de tal maneira que chega a instrumentalizar o
OP, tirando-lhe o dinamismo da participação e a capacidade de adaptação, ou, como já aconteceu, convertendo-o num simples cumprimento da norma e esquecendo as suas potencialidades
para construir a cidadania.
Fazer o OP por obrigação pode significar transformá-lo num fim e não num meio, como deveria
ser. Quando o Ministério do Interior propôs a revisão da Lei Estatutária, abrindo espaços de debate em diversas regiões da Colômbia, apresentou-se uma oportunidade única para que a população colombiana participasse na discussão de um assunto de importância vital para os cidadãos,
reconhecendo-se que a participação é um pilar fundamental da Constituição. Em cada local, as
respectivas mesas foram apoiadas por organizações sociais especialistas no tema.
As mesas foram divididas em cinco comissões temáticas:
1) Mecanismos de participação directa;
2) Planeamento e orçamento participativo;
3) Espaços sectoriais e populacionais;
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4) Controlo social e prestação de contas;
23

Congresso da República da Colômbia, texto

incluído no Projecto de Lei Estatutária n.º 227

5) Desenhos institucionais.

de 2012, Senado 134 de 2011, Câmara Acumulado

O debate cidadão realizado nas 13 regiões e na mesa Nacional, foi muito rico, culminando com a

Pl 133/11 “Pela qual se adiantam disposições em

elaboração de uma proposta de ajustamento da lei, que, através dos filtros do Ministério do Inte-

matéria de Promoção e Protecção do Direito à

rior e, posteriormente, nos debates realizados na Câmara de Representantes e no Senado, sofreu

Participação Democrática”, Art.º 1

algumas alterações relativamente ao que tinha saído dos debates com as comunidades.
O objecto da lei é “a promoção, protecção e garantia de modalidades do direito a participar na
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vida política, administrativa, económica, social e cultural, assim como o controlo do poder político. (…) ela regula a iniciativa popular e normativa face às corporações públicas, o referendo,
a consulta popular, a revogação de mandatos, o plebiscito e as assembleias abertas; estabelece
as normas fundamentais pelas quais deve reger-se a participação democrática das organizações
civis.” Diz igualmente que “a regulação destes mecanismos não impedirá o desenvolvimento de
outras formas de participação democrática na vida política, económica, social e cultural, nem o
exercício de outros direitos políticos não mencionados nesta lei.”23
No articulado da norma reconhece-se a inclusão do OP, incentivando e facultando às autoridades a organização do OP nos seus territórios: “A promoção do direito à participação cidadã nas
unidades territoriais dependerá das Secretarias designadas para tal fim, que poderão nomear
pessoal com dedicação exclusiva (…)”24, as quais têm como faculdades: “Estimular os exercícios
de orçamentação participativa através da tomada de carácter deliberativo sobre o destino a dar
aos recursos decorrentes de investimento público.”25
No Art.º 101 consagra-se como incentivo simbólico à participação que “Os municípios que promovam a participação cidadã e exercícios de orçamentação participativa obterão uma pontuação
adicional na análise de desempenho integral dos municípios, de acordo com os parâmetros a
estabelecer pelo Departamento Nacional de Planeamento”26; no mesmo artigo, alínea C, diz-se
que “Será outorgado anualmente o Prémio Nacional de Fomento Estatal da Participação Cidadã,
evento que será transmitido pelo Canal Institucional, ao Presidente de Câmara e Governador do
país que mais se destaquem pelas práticas e apoio dado a experiências de participação cidadã e
pelo desenvolvimento com sucesso de exercícios de orçamentação participativa.”
Não obstante, recorre-se a uma definição redutora do OP, assinalando que é um simples instrumento para distribuir recursos, nos seguintes termos: “trata-se de um mecanismo de distribuição equitativa, racional, eficiente, eficaz e transparente dos recursos públicos, que favorece as
relações Estado – Sociedade Civil. Para isso, os governos regionais e locais promovem o desenvolvimento de mecanismos e estratégias de participação na programação dos seus orçamentos,
assim como na vigilância e fiscalização da gestão dos recursos públicos.”27
Na norma resguarda-se a inclusão do financiamento para promover a participação, contemplando, no Art.º 98, alínea B “Os recursos orçamentais associados à promoção da participação
cidadã devem ser investidos prioritariamente em (…) Apoio a iniciativas dirigidas à implementação de exercícios de orçamentação participativa nos diferentes níveis de organização territorial do país.”
É positivo que a norma alargue a responsabilidade dos funcionários que devem prestar contas,
chegando aos órgãos legislativos, como as Juntas Administrativas Locais, os Conselhos Municipais e as Assembleias Departamentais, porque anteriormente era apenas o Executivo que tinha
de prestar contas. No entanto, não se incluiu o Congresso nesse rol.
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São criados deveres para as autoridades com o objectivo de garantir efectivamente a
participação cidadã; reduzem-se os requisitos que tornam possíveis os mecanismos
de participação directa, como por exemplo, no caso de revogação de mandato, embora
ela continue apenas para o sector Executivo e não para o sector Legislativo, que também é fruto de eleição popular.
Cria-se uma instância de participação, o Conselho Nacional de Participação, com as
suas delegações a cada nível territorial; este órgão “dará assessoria ao governo nacional para a definição, promoção, concepção, acompanhamento e avaliação da política
pública de participação cidadã na Colômbia”.28
Em resumo, através da norma tenta-se promover o exercício cidadão e revigorar a
participação, coordenar as diferentes instâncias de participação, facilitar a participação através de mecanismos alcançáveis e reconhecer o direito a participar de
todos os colombianos.

Desafios
A Colômbia tem, todavia, muito que caminhar na democratização da democracia, na
gestão pública e na garantia do direito à participação cidadã; não basta que o Tribunal Constitucional aprove a nova Lei Estatutária de participação, é necessário que
as autoridades a conheçam, a promovam e a respeitem, no mínimo do pouco que
foi contemplado. É também necessário fortalecer os grupos comunitários, organizados ou não, através de formação cidadã que, não só pretende criar competências
nos cidadãos, mas que também consiga alargar a visão de comunidade e de cidade, e
consiga avançar na construção do país de baixo par cima, que respeite realmente a
pluralidade étnica, a identidade cultural e a diversidade social e política.
A Rede Nacional de Planeamento Local e Orçamento Participativo deverá ser consolidada em mais regiões e ser porta-bandeira da norma, fortalecer-se através dos pólos territoriais e temáticos, assim como promover espaços de formação, investigação
e intercâmbios de experiências em ambientes diferentes do Encontro Nacional. Terá
de encontrar a autonomia financeira para não depender das autoridades locais e, por
isso, de criar projectos de apoio às entidades territoriais e nacionais.
Os cidadãos devem entender a participação como um direito seu e fazer uso dos
espaços próprios existentes, assim como devem exigir os que ainda não têm; devem aprender que o exercício da cidadania faz parte da reivindicação da soberania
do povo, sendo ao mesmo tempo uma ferramenta para garantir o gozo efectivo dos
demais direitos fundamentais na construção do Estado Social de Direito. Pelas experiências, pelas vivências, pela sabedoria e pelas tradições comunitárias, a participação pode vir a ser a principal fonte de conhecimento.
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PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA
EXPLORANDO A LEI DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DO PERU
Resumo
Em 2003, políticos nacionais no Peru aprovaram uma lei que obriga todos os governos subnacionais a empreenderem o processo de orçamento participativo para atribuir o respectivo orçamento de investimento. Este capítulo descreve o quadro legislativo nacional que rege este processo,
bem como alguns dos pontos fortes e dos pontos fracos que surgiram. O caso do Peru demonstra
que é possível impor a participação generalizada em decisões de orçamento ao nível subnacional.
Mas este processo também pode ter êxito de muitas outras formas. Simultaneamente, o caso
proporciona ensinamentos para quem tem interesse em reproduzir programas similares. Os países comprometidos com práticas participativas, como o Peru, necessitarão de trabalhar constantemente no sentido de melhorar o processo, para que consigam alcançar os resultados desejados
após a aprovação de uma lei nacional.

Introdução
Imaginariam os funcionários do Partido dos Trabalhadores, quando decidiram lançar o infame
processo de orçamento participativo (OP) em Porto Alegre, até onde iria viajar este modelo?
Será que previam políticos de um país vizinho a institucionalizar um processo similar em mais
de 2.000 vilas, cidades e capitais regionais? Foi isto exactamente o que aconteceu no Peru há
quinze anos, após o início do processo de OP em Porto Alegre. Em 2003, os políticos peruanos
aprovaram uma lei que obriga todos os governos subnacionais a empreender o processo de orçamento participativo para atribuir o respectivo orçamento de investimento. O Banco Mundial
(2010) estimou que 150.000 pessoas são convocadas anualmente para debater as respectivas
prioridades orçamentais. Por esta razão, o Peru é agora considerado um dos locais mais participativos do mundo.
Estudei a experiência de OP do Peru durante quase dez anos. Este capítulo apresenta as experiências do Peru, baseando-se o OP nesta pesquisa. O capítulo descreve o contexto político que
permitiu que esta reforma ocorresse. Descreve depois o quadro jurídico nacional, incluindo o
processo anual previsto actualmente pelo Governo do Peru. Uma vez que os peruanos votam,
há mais de dez anos, no modo como os respectivos orçamentos locais devem ser gastos, o caso
proporciona uma visão aprofundada dos pontos fortes e dos pontos fracos desta experiência
arrojada. A seguir, o capítulo apresenta diversas recomendações para reformadores, contemplando a opção “de cima para baixo”. O capítulo conclui com um apelo para que se prossiga com
o trabalho no sentido de melhorar o processo no Peru, de modo a que este país permaneça um
exemplo de um processo de orçamento participativo “de cima para baixo” de sucesso.
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Processo de OP “de Cima para Baixo” (Top-Down) do Peru
1

Para mais informações sobre os anos de

Fujimori, consultar Conaghan 2005, Kenney
2004 e McClintock 1993. Fujimori acabou por se
mudar para o Chile, de onde foi extraditado para
o Peru para ser julgado. Encontra-se actualmente
a cumprir pena de prisão no Peru por diversos
crimes cometidos durante a sua administração.

O processo de orçamento participativo de carácter obrigatório do Peru surgiu como parte de uma
reforma profunda de descentralização, aprovada pelo Congresso em 2002. Esta reforma é de
natureza participativa e inclui diversas instituições que envolvem a sociedade civil em decisões
políticas, como o processo de OP, conselhos locais de saúde e educação, e conselhos de coordenação regionais e locais (McNulty 2011, Remy 2005). Antes de descrever a legislação que rege especificamente o OP, é útil abordar brevemente o porquê da reforma ter ocorrido quando ocorreu.
Para compreender bem a reforma, é necessário recordarmos a administração de Alberto Fuji-

2

Para mais informações sobre o programa piloto,

consultar MEF 2004 e Zas Friz Burga 2004.

mori. Fujimori governou o país entre 1990 e 2000 num regime caracterizado pela concentração
gradual de poder no executivo, corrupção extrema e falta de transparência. Quando os escândalos nacionais se tornaram públicos, envolvendo corrupção de alto nível e ligações ao tráfico

3

A discussão das Leis 27680, 27783 e 27867 é

de droga, Fujimori fugiu do país e exilou-se no Japão.1 Fujimori deixou um governo altamente

reeditada de McNulty 2011, com a autorização da

corrupto, centralizado e ineficiente para trás. Após a sua fuga, os reformadores viram-se con-

Stanford University Press. Para mais informações

frontados com a difícil tarefa de reconstruírem um estado mais democrático e transparente.

sobre o quadro jurídico, consultar Defensoría del
Pueblo 2003 e Zas Friz Burga 2004.

4

Originalmente, as macrorregiões teriam sido

formadas através de um referendo, no entanto,
esse processo foi suspenso em 2005.

5

Esta secção é adaptada e reeditada de McNulty

2012, com a autorização do Journal of Public
Deliberation.

Em 2000, os peruanos viram-se numa posição única. O público clamou por formas de responsabilizar as autoridades e aumentar a transparência na gestão pública. Muitos dos políticos de
esquerda e centro-esquerda, bem como activistas, tinham subido para cargos eleitos e nomeados nacionalmente no Congresso e no poder executivo. Alguns destes tinham implementado
processos participativos como presidentes de câmara, p. ex. Luis Guerrero, antigo presidente
da câmara de Cajamarca, que dirigiu a Comissão de Descentralização do Congresso enquanto
elaborava a reforma constitucional, e Ernesto Herrero, antigo presidente da câmara de Ilo, que
eventualmente também presidiu a Comissão de Descentralização. Outros tinham trabalhado
em organizações sem fins lucrativos que tinham prestado assistência técnica no planeamento
participativo de Lima. Todos ajudaram a expandir estas experiências para o nível nacional depois de Fujimori ter fugido do país.
No entanto, muita da força por trás da lei participativa de carácter obrigatório veio de uma fonte
improvável - o Ministério da Economia e das Finanças (MEF). Tal como na maioria dos países
desenvolvidos da América Latina, o ministério é extremamente poderoso e tende a promover
com êxito as respectivas iniciativas em comissões do congresso. Neste momento concreto, um
jovem advogado, Nelson Shak, liderou o gabinete do orçamento nacional e admirou as experiências participativas realizadas em Ilo, Cajamarca e noutras cidades do Peru nos anos 90. O
interesse de Nelson Shak teve origem na sua frustração relativamente ao processo de elaboração
do orçamento nacional. Preocupava-lhe o facto de o Congresso não estar a representar as necessidades das pessoas neste processo e os seus membros não estarem a ser responsabilizados
pelas suas decisões em matéria de despesa. Por esta razão, em 2002 Nelson Shak defendeu um
processo de orçamento participativo piloto ao nível regional.
O programa piloto envolveu a concepção de planos de desenvolvimento regional de forma participativa e consultiva, que serviriam depois para guiar o processo de elaboração do orçamento
anual. Vinte e duas regiões deram o primeiro passo, elaborando planos de desenvolvimento e
orçamentos mediante a convocação e consulta de intervenientes da sociedade civil, e nove regiões ficaram eventualmente qualificadas para fundos para projectos de desenvolvimento.2 O
programa piloto foi visto como um sucesso e a Comissão de Contabilidade Orçamental e Contabilidade Geral do Congresso trabalhou em estreita colaboração com o MEF no desenvolvimento da legislação que institucionalizaria o processo a todos os níveis subnacionais de governo e
numa base anual.
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Quadro Legislativo
Embora existam inúmeros decretos, leis e portarias que regem o
processo de OP, esta secção descreve os cinco mais importantes diplomas legislativos nacionais.3

sões. Por exemplo, um dos objectivos é aumentar a participação
dos cidadãos na gestão dos assuntos públicos e supervisionar as
responsabilidades fiscais de cada região e localidade.
O Capítulo 6 (Artigos 19.º e 20.º) diz respeito ao orçamento anual,
que deve ser “participativo e descentralizado”. Este capítulo afir-

Reforma Constitucional (Março de 2002)

ma que o orçamento participativo anual serve como um instrumento administrativo e de gestão e que os orçamentos deveriam

O primeiro passo na reforma de descentralização participativa do

basear-se no respectivo plano de desenvolvimento. A lei afirma

Peru assenta na reforma da constituição de 1993, através de onze ar-

que “o Ministério da Economia e das Finanças (MEF) emitirá ins-

tigos. A reforma constitucional (Lei 27680), ratificada em Março de

truções anuais que regulam o processo de orçamento participativo

2002, cria um estado regional e unitário com diversos níveis de go-

e os orçamentos têm de cumprir os requisitos do Sistema Nacional

verno subnacional: macrorregiões4 (que combinam diversas regiões

de Investimento Público. Apenas os custos de investimento públi-

para formar uma unidade política maior), regiões, províncias, dis-

co (ou de capital) estão sujeitos a debate público; os custos opera-

tritos e centros poblados (cidades muito pequenas). Concede novos

cionais/públicos não estão”.

poderes e recursos a todos estes níveis e permite eleições directas de
novas autoridades. A reforma foi concebida para ser gradualmente
realizada em quatro fases contínuas e frequentemente sobrepostas.

Depois de aprovada esta lei, verificou-se a necessidade de expandir a Lei Orgânica de Governos Regionais e a Lei Orgânica de Municípios relativamente a certos aspectos dos governos regionais e

A constituição também afirma que os governos regionais e locais

locais. Também mencionavam resumidamente o processo de OP

necessitam de criar mecanismos adicionais para aumentar a par-

como parte da governação subnacional.

ticipação dos cidadãos na política e a supervisão dos cidadãos. Em
primeiro lugar, cada região e município tem de desenvolver um
plano estratégico, ou planes concertados de desarrollo. O governo
regional deverá “formular e aprovar o plano de desenvolvimento regional com municípios e sociedade civil” (Artigo 192.º) e os
governos municipais irão” aprovar um plano de desenvolvimento
local com a sociedade civil” (Artigo 194.º). Em segundo lugar, os
governos locais e regionais necessitam desenvolver os respectivos
orçamentos com a participação dos cidadãos e realizar reuniões
públicas periódicas (audiencias públicas) duas vezes por ano, para
fornecerem informações sobre a execução do orçamento. Especificamente, a constituição afirma, no Artigo 199.º, que “os governos
acima referidos formulam os respectivos orçamentos com a participação da população e divulgam publicamente a sua execução
anualmente, de acordo com a lei.” Como a reforma não inclui especificações sobre estas iniciativas concretas, a legislação adicional
detalha os processos participativos.

Lei Geral de Descentralização (Julho de 2002)
A Lei Geral de Descentralização (Lei 27785) é maior (com cinquenta
e três artigos) e mais abrangente do que a reforma constitucional.
A lei indica explicitamente os princípios da descentralização, incluindo as ideias de que a descentralização é permanente, dinâmica, irreversível, democrática e gradual (Artigo 4.º). Os objectivos
da lei (Capítulo Três) mencionam quatro vezes a importância da
participação no planeamento subnacional e na tomada de deci-

Lei Orgânica de Governos Regionais (Novembro de 2002) e Lei Orgânica de Municípios (Maio de 2003)
A Lei Orgânica de Governos Regionais (Lei 27867) apresenta mais
detalhes sobre os princípios orientadores por trás do governo regional, sendo um destes a participação (Artigo 8.º). Para além disso, a
lei faz apenas uma breve menção ao processo de orçamento participativo, afirmando que “a gestão do governo regional rege-se por
planos de desenvolvimento e pelo orçamento participativo” (Artigo
23.º). A Lei Orgânica de Municípios (Lei 27972) também menciona
resumidamente o processo de orçamento participativo a nível local.
A lei afirma que “os [m]unicípios regem-se por orçamentos participativos anuais como um instrumento de administração e gestão…
Forma parte do sistema de planeamento. Municípios… regulam a
participação de vizinhos na formulação de orçamentos participativos” (Artigo 53.º). Embora estas duas leis sejam importantes para o
quadro global, a lei de OP nacional provaria ser o acto de legislação
definido em termos do processo de OP.

Leis de Orçamento Participativo (2003 e 2008)5
O passo mais importante no sentido da institucionalização do
OP em todo o país assenta na Lei de Orçamento Participativo (Lei
28056), aprovada pelo Congresso em 2003. A lei dita que os custos
de investimento de capital de cada orçamento regional, provincial
e local tem de ser desenvolvido com o contributo da sociedade civil. Seguindo uma série de passos - desenvolvidos pelo Ministério
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da Economia e das Finanças (MEF) -, os governos subnacionais têm de demonstrar que cumpriram este processo, de modo a receber os respectivos orçamentos anuais.
A lei original de orçamento participativo, explicada com mais pormenores no Decreto Supremo 171-2003-EF, delineava oito fases que ocorreram durante o ano, incluindo um apelo para
participação, o registo de participantes, um período de formação de participantes - chamados
“agentes participativos” ou AP -, a constituição de uma equipa técnica e diversas reuniões durante as quais os agentes participativos priorizam e votam sobre os projectos de investimento.
A fase final consistiu na criação de uma comissão de supervisão, constituída por representantes de organizações da sociedade civil, também registados como agentes participativos, a fim
de monitorizar a despesa e o progresso em projectos priorizados.
Em 2008, o governo peruano reformou a Lei Original de Orçamento Participativo para reduzir
estes oito passos para quatro.6 A Lei 29298, parafraseada abaixo, descreve em linhas gerais as
fases para o nível regional; estas fases também têm lugar aos níveis distritais e provinciais:
1) Preparação ou identificação, registo e formação de agentes participantes.
2) “Concertação”: durante esta fase, os agentes participantes reúnem-se para debater o plano de
desenvolvimento da região7 e priorizar os “temas” dos projectos que deverão ser financiados no
novo orçamento. O debate deverá basear-se no plano de desenvolvimento. Uma equipa técnica
avalia então cada projecto proposto e, com base nas prioridades acordadas, recomenda os projectos que deverão ser financiados.
3) Coordenação entre os diferentes níveis de governo, que consiste em reuniões entre o presidente regional e os presidentes de câmara locais, para se certificarem de que a despesa é coordenada, sustentável e tem impacto regional.
4) Formalização de projectos de investimento. Esta fase tem lugar durante uma reunião regional, onde todos os agentes participantes recebem um voto na lista final de projectos. Esta lista
final é enviada para dois órgãos governamentais regionais, o Conselho de Coordenação Regional e o Conselho Regional, para aprovação.
As instruções do MEF ilustram as quatro fases no gráfico 1.
Gráfico 1 Processo de OP Peruano10
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Um dos aspectos importantes do OP do Peru é o conceito de agente
participante. Agentes participantes são definidos como represen-

6

tantes de organizações da sociedade civil, membros dos Conselhos

para uma explicação mais detalhada do novo

Regionais e Locais8 e funcionários do governo. Trata-se de uma

processo (www.mef.gob.pe/NORLEGAL/.../2010/

distinção importante relativamente a muitas experiências de OP,

RD007_2010EF7601.pdf. Acedido em 13 de

em que apenas indivíduos ou representantes de organizações vi-

Setembro de 2010). Três decretos adicionais

zinhas são convidados. As organizações da sociedade civil (OSC)

(Decreto Supremo 097-2009-EF, 142-2009-EF

deviam registar-se com antecedência para o processo, partindo do

e 131-2010-EF) também estão relacionados e

princípio que satisfazem certos critérios. A lei nacional permite

esclarecem alguns aspectos do processo. Consultar

que cada governo regional, provincial ou distrital determine o pro-

Grupo Propuesta Ciudadana 2009 para uma visão

cesso de registo para OSC e codifique o mesmo num regulamento

geral do novo processo.

Consultar Instructivo 001-2010-EF-76.01

local. Os critérios de registo variam assim em todo o país. Geralmente, é comum que um agente que represente uma OSC seja obri-

7

gado a ter estatuto jurídico9 e trabalhar em toda a região/província/

plan de desarrollo concertado em Espanha)

distrito, não representando apenas um bairro ou cidade vizinho(a).

também é uma parte importante do quadro de

Alguns governos são mais flexíveis no que respeita a critérios que

descentralização participativa. De cinco em cinco

permitem a participação de alguns grupos informais.

anos, cada nível de governo tem de convocar

A equipa técnica - com membros do governo e da sociedade civil
convidados a participar pelos funcionários do governo - também
desempenha diversos papéis importantes no processo de OP, especialmente desde que o governo nacional reviu o processo em
2010. Em primeiro lugar, a equipa recebe as propostas iniciais de
projectos e revê as mesmas, para se certificar de que satisfazem
os critérios do MEF (abordado mais à frente). Em segundo lugar, a
equipa técnica desenvolve uma lista preliminar de projectos para
recomendar para aprovação. Esta lista de projectos é então debatida e aprovada numa reunião de OP de maiores dimensões com
todos os agentes participantes. Em terceiro lugar, em algumas
regiões e alguns municípios, a equipa técnica também pode servir de recurso, uma vez que os agentes participantes debatem os
projectos. Este não é um papel formal; no entanto, ao observar os
debates de OP numa região, testemunhei a equipa técnica a ajudar
os agentes participantes a compreender as propostas de projectos
sempre que surgiam questões.

O plano de desenvolvimento regional (designado

intervenientes para debaterem as prioridades
do desenvolvimento regional e documentarem
as mesmas no plano. Para visualizar os planos,
vá até Mesa de Concertación de la Lucha
Contra la Pobreza no Web site: http://www.
mesadeconcertacion.org.pe.

8

Estes conselhos fazem parte de uma estrutura de

governação regional e local e são constituídos por
presidentes de câmara e representantes eleitos de
OSC na cidade ou região. Para mais informações
sobre estes conselhos, consultar McNulty 2011.

9

Embora os regulamentos variem, para obterem

personalidade jurídica, a maioria das OSC têm de
provar que dispõem de um conselho directivo,
uma constituição, uma lista de membros e
algum tipo de representante legal. Normalmente
também existe uma taxa associada à sua
legalização. Para mais informações sobre estes
regulamentos, consultar, por exemplo, Ramírez
Huaroto 2009.

10

Adaptado do Instructivo 001-2010-EF-76.01, pág.

8, do MEF.
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Que informação ou critérios guiam a equipa técnica enquanto os membros tomam decisões sobre a viabilidade do projecto? O MEF fornece modelos, para as propostas de projectos, a qualquer
funcionário ou OSC que queira propor um projecto. A proposta deverá incluir informação sobre
quanto irá custar o projecto e quem irá beneficiar do mesmo. Na teoria, o projecto tem de cumprir os requisitos do Sistema Nacional de Investimento Público (SNIP) do MEF. O MEF instalou
o sistema SNIP em 2000 para verificar e aprovar projectos de investimento. Para cumprir os
investimentos do SNIP, o perfil de um projecto tem de incluir estatísticas fiáveis sobre o respectivo impacto, informações sobre a repartição de custos e estar preparado para um estudo
de viabilidade (caso ainda não tenha sido feito). Um dos problemas é que, para muitos governos
pobres e rurais, estes critérios são difíceis de satisfazer.
Desde 2010, o MEF também desenvolveu critérios relativamente ao custo e ao impacto de projectos. Na maioria das vezes, não existe uma regra específica sobre quanto deveria custar um
projecto nem existem limites máximos fixos para a maioria dos projectos. Cada governo regional e local tem um orçamento estimado com o qual tem de trabalhar durante os debates de OP.
Nas instruções de 2010, o MEF afirma que os projectos regionais deviam custar, no mínimo, 3
milhões de nuevos soles (mais de um milhão de dólares norte-americanos) e beneficiar pelo
menos duas províncias e 5% da população. Os projectos provinciais deviam custar, no mínimo,
1,2 milhões de nuevos soles e beneficiar pelo menos dois distritos e 5% da população. Para além
disso, os projectos de investimento deviam estar ligados aos projectos de desenvolvimento
globais. Estas disposições pretendem impedir que os agentes participantes aprovem projectos
pequenos com impacto limitado. No entanto, é possível contornar estas disposições.
Ao longo do tempo, cada vez mais governos subnacionais têm vindo a dar atenção a estas sugestões. Por exemplo, 60,1% dos projectos regionais financiados em 2008 custaram mais de 8
milhões de nuevos soles (MCLCP 2011). Em 2009, a percentagem de projectos financiados pelo
mesmo montante, sofreu um ligeiro aumento para 63,2% (MCLCP 2011). Quase 13% dos projectos
custaram entre 3,5 e 8 milhões de nuevos soles em 2008 e, novamente, a percentagem aumentou
para 15,1% em 2009 (MCLCP 2011). Deste modo, as regiões parecem estar a aprovar projectos de
maiores dimensões e com maior impacto. Na teoria, cabe à equipa técnica avaliar estas questões.
Logo que uma lista de projectos seja aprovada na reunião final de orçamento participativo, o
executivo subnacional (o presidente regional ou o presidente de câmara local) envia a lista de
projectos para o respectivo Conselho Regional (ou Local) para aprovação. A lista final é então
enviada para o Ministério da Economia e das Finanças, que avalia a viabilidade técnica. O MEF
envia o orçamento final para o Congresso, para ser aprovado como parte do processo de orçamento nacional.11 Os governos também são responsáveis por publicar todas as informações
sobre projectos de investimento num Web site como parte de esforços transparentes adicionais. Embora a participação da sociedade civil seja uma parte importante do processo, é apenas
uma parte de um longo e complicado processo de orçamento que envolve autoridades regionais
eleitas e funcionários do governo central, os quais podem todos mudar legalmente a lista final
de projectos que sai da reunião final do orçamento participativo.
Uma alteração recente no processo de elaboração do orçamento nacional está intimamente relacionada com o OP. O governo peruano fez uma revisão do processo de orçamento nacional
em 2007 através de uma reforma designada "Orçamento Orientado por Resultados" (Presupuesto por Resultados ou PpR).12 Segundo o MEF, o PpR é "uma estratégia política pública que
liga a atribuição de recursos a resultados mensuráveis" (MEF, sem data). Num processo especialmente "de cima para baixo", o governo desenvolveu oito resultados que todas as partes do
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orçamento deveriam trabalhar no sentido de uma abordagem: nutrição melhorada,
saúde pré-natal e materna, acesso a educação, acesso a serviços sociais básicos e ao

11

Consultar Shack 2006 para uma descrição mais

mercado, acesso a documentos de identidade formais, água e saneamento melhora-

detalhada do processo de orçamento nacional do

dos, acesso a telefone e Internet em zonas rurais e acesso a energia em zonas rurais

Peru.

(MEF 2009). O MEF, em parceria com algumas ONG locais, desenvolveu um guia para
assegurar que os projectos de investimento aprovados por agentes participantes são

12

Consultar Capítulo IV da Lei 28411 (Ley General

trabalhados no sentido destes resultados (GPC 2011, PRODES 2010a)13. Os dois pro-

del Sistema Nacional de Presupuesto) para o texto

cessos estão assim a ser lentamente combinados.

concreto da reforma.

13

Pontos Fortes e Pontos Fracos da Abordagem de Cima para Baixo

Consultar também as Instruções 007-2010-EF-

76.01 do MEF.

De todos os aspectos participativos da reforma de descentralização do Peru, o OP
é considerado o com mais sucesso e mais institucionalizado (PRODES 2012, Remy

14

2005, Secretaría de la Descentralización 2012). Com certeza, existe uma grande di-

do processo de OP neste curto capítulo. Assim

ferença na sua implementação tanto ao nível regional como local 14. No entanto, em

sendo, esta diferença é importante e merece

termos muito gerais, a maioria concorda que o OP aproveita e envolve muitos inter-

atenção especial.

Não é possível explorar a natureza heterogénea

venientes da sociedade civil no processo de decisão política. Numa rápida avaliação
em 2010, um projecto financiado pela USAID que trabalha no sentido de reforçar

15

os governos subnacionais, designado PRODES, cita entrevistados que afirmam que

presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/

"sem participação não existe descentralização" (2010b: 50). Nas minhas próprias

db_distedit.php.

Consultar a base de dados do MEF em http://

entrevistas, especialistas em descentralização frequentemente se referiram aos IP
como "institucionalizados" e algo que esperam que continue.
Um indicador de sucesso é o número de agentes participantes que o processo tem
atraído ao longo do tempo. Embora seja impossível saber exactamente quantos
agentes participam em processos municipais, devido às limitações da recolha de dados, o Governo do Peru não disponibiliza dados fiáveis no que respeita ao número de
agentes que participam em processos regionais.15 Para o processo de 200816, 2592 AP
estiveram presentes em reuniões em vinte e quatro17 das vinte e cinco regiões. Este
número aumentou para 3596 no processo de 2009. A participação sofreu depois uma
descida para 3129, em 2010, e 2818 durante o processo de 2011. Mais recentemente,
aumentou novamente para 3213. Por esta razão, um número substancial de organizações e funcionários consideram que este processo vale o seu precioso tempo.

16

O MEF apresenta dados com base no ano do

orçamento e não no ano em que está a ser debatido
(ou seja, os dados de 2008 apresentados acima
dizem respeito ao processo disseminado pelo país
em 2007).

17

Uma região, Callao, beneficia de um estatuto

especial na Constituição e não é uma região
típica (pelo contrário, é uma zona urbana que faz
fronteira com a cidade de Lima). Como tal, não
incluo dados de Callao na análise de região.

Para além disso, numa avaliação do processo, o Banco Mundial descobriu que, pelo
menos a curto prazo, os participantes estão a aprovar projectos direccionados para
a satisfação das necessidades mais básicas dos cidadãos. Isto foi determinado pelos participantes mediante a documentação de projectos que estavam direccionados
para um melhor acesso a água, electricidade e saneamento. O Banco Mundial conclui
que "os agentes que participam no orçamento participativo dão prioridade a projectos de
investimento na infra-estrutura social e aos que estão orientados para responder às necessidades dos mais pobres" (Banco Mundial 2010, 8). O relatório de 2011 sobre a Mesa de
Concertación de la Lucha Contra la Pobreza (Mesa de Concertação da Luta contra a Pobreza, ou MCLCP em Espanhol) também inclui uma análise interessante de muitos
tipos de projectos que tinham sido priorizados por agentes participantes em cada
governo regional durante as reuniões de OP, em 2008. Embora os tipos de projectos
variem drasticamente, alguns agentes participantes votam em diversos projectos
relacionados com a educação, enquanto outros tendem a favorecer sistemas rodo207
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viários e de irrigação. Argumentam que "há provas de que existe uma relação entre as neces18

Consultar PRODES 2011 para mais informações

sobre o modo como as instruções do MEF foram
sendo alteradas ao longo dos anos para responder
a problemas no processo.

19

Para mais informações sobre os problemas que

estes IP enfrentam no Peru, consultar Arroyo e
Irigoyan 2005, McNulty 2011 e PRODES 2010b.

sidades de cada região" e os projectos priorizados (MCLCP 2011, 24). Por outras palavras, os AP
estão a dar prioridade à despesa a favor dos pobres.
De muitas formas, o sucesso do projecto está ligado ao facto de ser um processo obrigatório
que as regiões têm de efectuar para receberem os respectivos fundos anuais. Os funcionários
frequentemente notam que ter estas leis nos livros ajuda a envolver novos intervenientes em
processos locais de tomada de decisões. Outro aspecto importante do seu sucesso é o facto de
que o processo se manteve relativamente flexível ao longo do tempo. Ocasionalmente, o MEF
pretende obter um feedback e altera as suas instruções para melhorar o processo. Por exemplo,
o MEF percebeu que os governos subnacionais precisam de orientação sobre o alcance territorial dos projectos e orientações orçamentais.18 Deste modo, por vezes são feitas pequenas
alterações às instruções para dar resposta às necessidades.
No entanto, mesmo com um quadro legislativo nacional flexível, também existem muitos problemas que o OP enfrenta no Peru.19 Embora os AP estejam a dar prioridade a projectos a favor
dos pobres, as autoridades governamentais não estão necessariamente a cumprir estas recomendações. Tal como referido anteriormente, existem diversos pontos em que o orçamento de
investimento pode ser alterado após os workshops de OP. A maioria das alterações tem lugar
quando o presidente regional, os conselhos, os presidentes de câmara e as câmaras municipais
aprovam o orçamento anual final. Os analistas notam que, em muitos locais, estes tipos de alterações orçamentais acontecem numa base frequente (MCLCP 2011, PRODES 2011). Em alguns
casos, as alterações são necessárias devido a problemas técnicos com os projectos aprovados.
No entanto, noutros casos as alterações ocorrem devido a manobras políticas ou tendências
populistas (McNulty 2011). Isto leva à frustração por parte dos agentes participantes e pode
resultar em "fadiga da participação".
Os críticos também têm argumentado que o processo é demasiado complicado e que os AP não
estão devidamente formados. Por exemplo, como as ferramentas e os workshops orçamentais
são em Espanhol, as pessoas que não falam Espanhol (os cinco ou seis milhões estimados de
indígenas que falam Quechua ou Aymara e as comunidades nativas onde são falados os idiomas
amazónicos) nem sempre conseguem participar plenamente no processo. Frequentemente, os
apelos à participação são feitos em jornais ou através de cartazes, excluindo os analfabetos. A
viabilidade técnica de projectos, necessária para aprovação do SNIP, é um aspecto que frequentemente exige níveis mais elevados de educação e formação do que a média dos AP tem. Deste
modo, nas zonas rurais onde os níveis de alfabetização e escolarização são baixos, por vezes o
processo permanece incompreendido e algo exclusivo. Por esta razão, alguns dos meus entrevistados chamaram ao OP um processo de "elite".
Outro problema que o OP enfrenta no Peru reside na natureza dos AP que participam nas reuniões. Embora um número significante de AP participe nas reuniões numa base anual, quando olhamos com mais atenção para este número, torna-se evidente que este processo não está
a envolver efectivamente mulheres, jovens, afro-peruanos, comunidades de nativos e outros
grupos minoritários. Embora não disponhamos de informações de boa qualidade sobre estes
intervenientes, o governo controla o número de mulheres que participam nas reuniões e o número de organizações femininas que representam formalmente os interesses das mulheres.
Com base na minha análise da base de dados do governo que controla a participação, a nível
regional, 27% dos participantes eram do sexo feminino nas reuniões para a elaboração do orçamento de 2008, 28% para o de 2009, 29% para o de 2010 e 30% para o de 2011. Este número sofreu
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uma redução para 22% para o orçamento de 2012, e depois aumentou novamente no processo
orçamental de 2013, para 26%. As mulheres também não estão equitativamente representadas
nas equipas técnicas, representando aproximadamente 25% da equipa nos primeiros anos, tendo aumentado lentamente a sua presença até 32% no último ano. Ainda mais problemático é o
número de organizações femininas que participam. Apenas 2 a 3% dos AP que assistiram às reuniões representaram oficialmente as organizações femininas nas reuniões. Esta percentagem
permaneceu estável ao longo do tempo.
Um último problema advém da natureza da liderança nacional no Peru, desde que Alejandro
Toledo se demitiu em 2006. Os dois presidentes que o sucederam não priorizaram de modo
algum a governação participativa. Embora não estivessem a trabalhar activamente contra a
ideia de orçamentos participativos, também não fizeram nada para reforçar o processo a nível
nacional. Como Maria Remy (2011, 21) escreveu durante a administração de Alan García (20062010), "O Presidente García não mostrou, durante os seus quatro anos e meio de governação,
o mínimo interesse na participação… ou na democracia directa." A administração actual, a
cargo de Ollanta Humala, também não deu prioridade à participação. Por exemplo, no Plano
Nacional para Descentralização e Regionalização (2012-2016) proposto pelo governo, com mais
de trezentas páginas, "a participação dos cidadãos na gestão pública" é abordada apenas numa
página (Secretaría de la Descentralización 2012). Estes são apenas alguns indicadores da falta
de atenção que o OP tem recebido das administrações recentes.
Embora estes problemas ainda não tenham ameaçado a sustentabilidade do processo de OP
nacional no Peru, reduzem a qualidade global do orçamento participativo. Estes problemas sugerem que uma lei nacional que obrigue o OP não é uma poção mágica no que concerne a participação significativa e resultados equitativos. A secção que se segue apresenta recomendações
que contemplam uma experiência de OP de cima para baixo.

IV. Recomendações
O caso do Peru demonstra que é possível impor a participação generalizada em decisões de
orçamento ao nível subnacional. Mas este processo também pode ter êxito de muitas outras
formas. Simultaneamente, o caso proporciona ensinamentos para quem tem interesse em reproduzir programas similares.
1. Flexibilidade: a flexibilidade no quadro jurídico é imperativa para o sucesso. A decisão para
permitir que o MEF altere as instruções nacionais numa base contínua foi inteligente no caso
do Peru. Isto permitiu que o processo fosse alterado ao longo do tempo e se adaptasse a problemas imprevistos.
2. Formação: dedicar tempo e recursos na formação de funcionários do governo e participantes. Os funcionários necessitam de compreender plenamente o processo, de forma a convocar
e acolher o OP anualmente. Os participantes necessitam de muita assistência, especialmente
no início, no sentido de compreenderem os complexos processos orçamentais. Os materiais
têm de ser disponibilizados nos idiomas locais e com desenhos simples, para que as pessoas
que não falam Espanhol e as com um grau inferior de escolaridade também possam participar
eficientemente. Formação e recursos de criação de capacidades são extremamente bem gastos
- ajudam a assegurar processos mais sólidos, bem como resultados melhorados.
3. Vontade Política: a falta de vontade política aos níveis de governo local, regional e nacional
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melhor forma de os convencer a adoptar o OP.
4. Sanções: relacionadas com a vontade política, é necessário aplicar sanções concretas aos políticos que se recusem a honrar a letra e o espírito da lei. Os funcionários do governo sabem que
necessitam de realizar reuniões para receberem o seu orçamento. No entanto, não existe qualquer garantia de que a reunião é verdadeiramente participativa. Por exemplo, os participantes
em Ayachuco, uma zona rural dos Andes, falaram-me de um workshop de OP final durante o
qual os AP se retiraram, revoltados com o governo, depois de se terem registado para a reunião.
O presidente regional ainda podia mostrar ao MEF que a reunião foi realizada para receber o seu
orçamento (McNulty 2011). Os advogados no Peru estão a pedir sanções mais fortes contra os
funcionários que manipulam ou restringem a participação no processo de tomada de decisões
orçamentais.
5. Quotas: a curto prazo, parece que as quotas podem ser a melhor forma de assegurar a participação generalizada em processos de cima para baixo. Os dados mostram que apelar apenas
à participação não significa que um conjunto diversificado de intervenientes numa sociedade
venha a participar. Por exemplo, algumas regiões do Peru beneficiarão da instituição de quotas
de género e para indígenas para a equipa técnica. Para assegurar a maior diversidade de participantes, os reformadores deviam integrar quotas para participação (quer seja relativamente a
equipas ou no processo plenário).

Conclusão
O Peru é um dos poucos países que obrigou todos os governos subnacionais a implementarem
um processo de orçamento participativo. Este capítulo aborda o modo como tal foi possível e
o quadro jurídico que rege o processo. Argumenta que a convergência de diversos eventos - a
repugnância do público em torno da corrupção extrema de Fujimori, a subida de diversas vozes
de esquerda para posições políticas durante uma administração maioritariamente centrista e
o apoio da agência financeira pública mais poderosa do país - proporcionou o contexto ideal
para esta reforma participativa de grande alcance. O Congresso aprovou uma série de leis que
institucionalizou o OP em todo o país.
As experiências do Peru surpreenderam de muitas formas os observadores. Mostra que os governos nacionais podem obrigar a participação aos níveis locais de governo e que o processo pode
"pegar". No entanto, uma lei nacional não assegura a adesão dos funcionários nacionais e locais.
Os proponentes terão de pressionar todos os níveis de governo para impulsionar o processo até ao
topo da agenda política numa base contínua. Para além disso, tal como quase todos os processos
participativos, é difícil envolver os intervenientes mais marginalizados nestes processos. Os países comprometidos com práticas participativas, como o Peru, necessitarão de trabalhar constantemente no sentido de melhorar o processo e envolver um grupo diversificado de intervenientes,
para que consigam alcançar os resultados desejados após a aprovação de uma lei nacional.
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REPÚBLICA DOMINICANA
14 ANOS DE GESTÃO LOCAL
PARTICIPATIVA
Na República Dominicana, os processos de Orçamento Participativo tiveram o seu início de forma
tímida em poucos municípios; foram implementados pelas autoridades municipais, e rapidamente se transformaram num processo massivo, de baixo para cima, o que acabaria por determinar o aparecimento da Lei 170-07, reguladora da sua prática. Este diploma foi posteriormente
revogado pela Lei 176-07, do Distrito Nacional e dos Municípios, transformada em 2010 em matéria constitucional.
Villa González, no ano de 1999, foi o primeiro município dominicano a aplicar o Orçamento
Participativo e, quatro anos mais tarde, em 2003, outros quatro iniciaram o processo: La Veja,
Jima Abajo, Constanza e Sabana Grande de Boyá. Em 2004 foram mais trinta municípios, em
2005, cinquenta e nove e em 2006, cento e vinte. Em 2007, com a aprovação das já referidas leis
170/07 e 176/07, a prática passou a ser obrigatória para todos os municípios.
O ano de 2007 representa a charneira na história do OP: os municípios que o utilizavam desde
2003 e o faziam por convicção e vontade política e, a partir daí, após a aprovação das leis mencionadas, a obrigatoriedade da sua aplicação em todos os municípios. Quando estas leis foram
aprovadas, a reacção de muitos sectores foi de surpresa, pois desconheciam que no país se utilizava este processo de participação. Apesar do esforço realizado por um punhado de técnicos, dos
programas de televisão e dos materiais impressos, o processo só era conhecido nos municípios
e comunidades em que se praticava. Foi com a aprovação da lei que o processo passou a ser conhecido a nível nacional, passando a ser um assunto merecedor da simpatia da opinião pública.
Após catorze anos de implementação contínua deste processo, e decorridos seis sobre a aprovação da lei, podemos afirmar, sem lugar para dúvidas, que o Orçamento Participativo na República Dominicana é o processo que tem concitado mais apoio, integração, sentido de compromisso e permanência sustentada. Têm sido catorze anos de grandes desafios, de sucessos, de
retrocesso nalguns casos, mas, sobretudo, de profunda aprendizagem.
Agora, com a assistência técnica da Unidade de Orçamentos Participativos da Federação Dominicana de Municípios, FEDOMU, um total de 179 municipalidades aplica processos de OP,
planificando assim o investimento municipal para o ano de 2013. 105 municípios e 74 Distritos
Municipais destinaram aproximadamente RD$ 1.285.558.835,14 de pesos para obras a serem
executadas durante 2013. Isto foi decidido com a participação da população, através de assembleias abarcando toda ou uma parte do seu território. Este montante representa aproximadamente 28,39% dos 40% que os municípios destinam a gastos em capital e investimento. Este
montante e a percentagem não são ainda dados definitivos, uma vez que, dos 179 municípios
que o implementaram, falta ainda calcular os dados de 39 deles. Estes 179 municípios têm, segundo os censos da população e das famílias de 2002, uma população de 7.335.304 habitantes.
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Na República Dominicana este processo conseguiu congregar a atenção e o apoio das diferentes
forças políticas, e poucas são as iniciativas ou assuntos capazes de fazerem com que todos os
partidos estejam de acordo. A distribuição das forças políticas nos 179 municípios que implementaram o processo para o ano de 2013 é a seguinte: 91 do Partido da Libertação Dominicana,
75 do Partido Revolucionário Dominicano, 11 do Partido Reformista Social-Cristão e 2 do Partido Popular Dominicano.
Muito se tem conseguido durante estes anos, parecendo-me pertinente destacar dois êxitos: o
primeiro reside no facto de duas leis e a Constituição contemplarem o processo. Considerando
quão custoso é pormo-nos de acordo para aprovar uma lei, sobretudo se estabelece a obrigatoriedade de aplicação de um processo deste tipo, isto foi um grande desafio. Na verdade, foi uma
grande conquista a transcrição para uma lei do guia metodológico que elaborámos na Unidade
de Orçamento Participativo, guia baseado na experiência de terreno. É que as leis são geralmente feitas nas costas dos actores ou são muito sensíveis a interesses políticos e pessoais.
Neste caso, a prática fez a lei.
O segundo tem a ver com o facto de, entre 2003 e 2013, o montante atribuído pelos municípios
a este processo ter vindo a aumentar ano após ano. Se analisarmos o valor da transferência
nacional para os municípios, chegamos à conclusão de que metade dos 40% de transferência
nacional é investida no Orçamento Participativo. Isto reveste-se da maior importância se considerarmos que o governo nacional não cumpre os 10% de transferência para os municípios e
que, actualmente, apenas transfere um pouco mais de 5%. De entre os pontos fortes mais importantes, podemos destacar o de o Orçamento Participativo ser um instrumento que fortalece
a democracia participativa. É graças a este mecanismo que existe uma verdadeira participação
dos cidadãos no Governo Local e que se procuram soluções para os problemas, mas, sobretudo,
soluções reais. Pela primeira vez, há uma via de comunicação entre as autoridades e o povo,
começam a ser respeitados os acordos e começa-se a ouvir o que a população quer. Gerou-se
confiança e a população reconhece maior legitimidade às autoridades municipais.
O Orçamento Participativo tem ajudado a devolver a correcta dimensão à imagem e ao papel dos
municípios, já que a população começa a compreender o que é um governo local, quais são as
suas competências e as suas limitações orçamentais, começando, enfim, a conhecer este mundo por dentro. O Orçamento Participativo converteu-se num espaço de diálogo, de vinculação,
de informação e, sobretudo, de capacitação e sensibilização cidadã, contribuindo para a mudança dos hábitos centralizados e clientelares que dominam a sociedade dominicana, uma vez
que o processo tem implicado a organização de jornadas de capacitação e sensibilização cidadã
permanente, tanto para as autoridades e técnicos, como para os cidadãos.
Outro ponto forte que podemos citar é que o Orçamento Participativo é um instrumento de
planificação: muitas vezes, a tomada de decisões das autoridades e técnicos municipais era um
processo consumado à porta fechada, a partir dos gabinetes, sendo os orçamentos elaborados
com base em suposições. Com o Orçamento Participativo, começa a transformar-se esta realidade e os munícipes desempenham um papel activo e primordial na tomada de decisões e de
envolvimento no orçamento municipal.
Através da implementação do Orçamento Participativo a população tem uma maior consciência
dos recursos que recebem os municípios, do custo das obras ou daquilo que custa fazer alguma
coisa, e esta consciência da realidade tem permitido estabelecer as prioridades de investimento
de forma mais criteriosa, com base em recursos concretos e planificando-as no tempo.
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Pela primeira vez, antes de se iniciar o processo de consultas, os municípios decidem qual o
montante destinado ao OP, decide-se, em função do orçamento disponível, o número de obras
para as quais se estabeleceram prioridades, a população tem protagonismo na identificação e
no estabelecimento dessas prioridades, as obras que se incluem no orçamento municipal contam com estudos técnicos prévios e com uma estimativa séria de custos, é feito um calendário
de execução, de acordo com o fluxo de receitas do município, há ateliês de capacitação sobre
aspectos da engenharia da construção e há prestação de contas. É indubitável que se trata de
um bom começo de um exercício de planificação, que se traduz em mais eficácia e eficiência no
investimento municipal.
Outro ponto forte que nos parece importante assinalar é o de o Orçamento Participativo fazer
uma aposta clara na democracia directa e não representativa, na qual, portanto, cada pessoa se
representa a si mesma. Nesse sentido, e graças à implementação do processo, ao longo destes
anos tem-se procurado motivar pelo menos uma pessoa por habitação a participar; e que o
façam pessoas de diferentes idades, sexo, crença religiosa e orientação política. Conseguiu-se
também que os/as delegados/as eleitos/as nas assembleias de Orçamento Participativo fossem
verdadeiros líderes comunitários que representassem os interesses colectivos, mas que, sobretudo, houvesse uma constante retroalimentação da informação entre os delegados e a comunidade. Além disso, nas comunidades em que não existiam, foi possível encorajar a criação de
Comissões de Moradores, de grupos de mães e de Associações de Pais e Amigos da escola, assim
como reactivar as Comissões e Moradores e outras organizações que não funcionavam.
Relativamente a debilidades, sem dúvida que o processo as tem. Assinalaríamos, em primeiro
lugar, que a implementação do Orçamento Participativo depende ainda da vontade política do/a
responsável máximo pela governação local 1. Quando este/a acredita no processo, ele avança
de vento em popa, mas, no caso contrário, e mesmo que tenha sido aprovado pelo Concelho
de Regedores2 e os cidadãos pressionem, por mais que se faça, não acontece quase nada! Um
processo não pode nem deve depender da vontade de uma pessoa nem ser permeável aos interesses político-partidários. Isto, para além de constituir um ponto fraco do processo, é um dos
maiores desafios que actualmente se lhe põem.
Outra debilidade do processo que é necessário apontar, embora não lhe possa ser directamente
imputada, reside no facto de a capacidade financeira do município não ser capaz de dar resposta às múltiplas solicitações dos munícipes. Os recursos de que dispõem os municípios não são,
nem serão, suficientes para satisfazer todos os pedidos da comunidade. Um Orçamento Participativo gera muitas expectativas quanto à resolução dos problemas dos cidadãos que, quando
não vêem as suas solicitações serem cumpridas, ou sequer ser-lhes atribuída uma prioridade,
ficam decepcionados – apesar dos ateliês, das capacitações e das explicações.
Importa assinalar, além disso, que apesar de todos os esforços feitos e de o processo continuar
a funcionar nos municípios em que há mudança da governação, é inegável que não há continuidade na forma como ele é gerido pelo município, uma vez que, cada quatro anos, começa
de novo. Há despedimentos de técnicos, o que implica nova capacitação de pessoal e reiniciar
tudo novamente, como se o município nunca o tivesse feito. Por outro lado, o novo poder tem
tendência para desconhecer o que de bom foi feito pelo anterior executivo, desejando começar
tudo a partir do zero e tentando inovar a forma de implementar o processo. Cada quatro anos
volta-se a começar, o que não deixa de ser desgastante para os delegados comunitários e as
organizações. Finalmente, podemos assinalar como outro ponto fraco do processo que ainda
persiste, na generalidade, o pouco acompanhamento por parte dos cidadãos. Embora depois da
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publicação das leis já mencionadas, seja visível o incremento do empowerment dos
1

Seria, no nosso caso o/a presidente da câmara. NT

cidadãos, e tenha aumentado a quantidade e a qualidade da participação, não é ainda
suficiente. Portanto, é preciso continuar a fortalecer as organizações e a sensibilizar

2

Espécie de vereação. Em alguns países latino-

americanos, o concejal ou regidor será o
equivalente ao nosso vereador. NT

os munícipes para os seus deveres e direitos, assim como para a importância da participação e do envolvimento dos cidadãos.
De entre os desafios com que nos confrontamos, citaremos:
1) a necessidade de fazer com que o processo seja atractivo para os actores que ainda não participam, tentando que elementos-chave se envolvam, que todas as pessoas que fazem a sua vida no município participem, tentando igualmente que cada
munícipe, as organizações da sociedade civil, os empresários, os comerciantes,
as confissões religiosas, os partidos políticos, as forças vivas do território, enfim,
participem, e, muito em particular e tal como o estabelece a lei municipal, que os
ramos locais do governo central participem;
2) a necessidade de continuar a pressionar para que as obras que não podem ser
feitas pela administração central sejam assumidas pelos ministérios e governo
central. Sempre defendemos a necessidade de criar uma Mesa de Concertação Provincial, na qual, após a realização das assembleias abertas de cada município, se
sentariam, entre outros actores, as autoridades da província (locais e de governo),
a cooperação internacional e ONG, para analisar os resultados; aí, cada uma deveria assumir as suas competências, à medida das respectivas possibilidades. Assim
conseguir-se-ia dar maior sentido ao OP, que deve ser vinculativo e não uma coisa
isolada, mais um processo de participação. O Orçamento Participativo não é um
fim em si mesmo e tem de estar intimamente relacionado e inserido no Plano de
Desenvolvimento Municipal, ou Plano Estratégico do município;
3) a necessidade de continuar a desenvolver esforços para que os projectos implementados sejam verdadeiros Orçamento Participativo e não simples exercícios de
consulta. É, pois, necessário continuar com o processo de capacitação e de sensibilização, integrar actores, aprovar os regulamentos, estimular o cumprimento da
lei, mas, sobretudo, que a sociedade civil cumpra o seu papel;
4) a necessidade de fortalecer ainda mais o nível de consciência cidadã a propósito dos direitos e deveres dos cidadãos, bem assim como o Sistema de Acompanhamento e Transparência, ou seja, os comités de auditoria social, os comités de
acompanhamento, os calendários de execução de obras e os momentos de prestação de contas. Parece-nos pertinente que se modifique a lei, de forma a aplicar
sanções às autoridades que não implementem os mecanismos de participação e/ou
não o façam com a qualidade devida.
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Finalmente, parece-nos importante destacar que a união de esforços tem sido, sem dúvida, um dos aspectos decisivos para se conseguir impulsionar este processo, uma vez que, graças à aliança
estratégica entre a Federação Dominicana de Municípios (FEDOMU), o Conselho Nacional de Reforma do Estado (CONARE) e a Cooperação Técnica Alemã (GTZ), hoje GIZ, organismos que criaram
em 2005 a Unidade Nacional de Orçamento Participativo, é possível
fazer o acompanhamento e dar assistência técnica aos municípios
que utilizam este instrumento de participação. Esta Unidade integra actualmente a FEDOMU.
Em cada município a que esta Unidade dá assistência, põe-se um
particular cuidado em documentar todo o processo: é aberta uma
pasta que contém toda a documentação (actas, fotos, informações,
etc.) que testemunha a realização do Orçamento Participativo. De
cada pasta da Unidade de Orçamento Participativo é tirada uma cópia que fará parte dos arquivos da FEDOMU. É graças a este esforço
que hoje existe uma memória histórica do Processo de Orçamento
Participativo, a nível local e nacional, desde 2003.
Sem o empenho dos técnicos desta Unidade não haveria hoje informação disponível, já que, cada vez que há eleições municipais e há
mudanças no poder, as informações desaparecem ou danificam-se se
estão guardadas. Por isso, é graças ao arquivo criado na FEDOMU que
se tem podido dar continuidade aos processos nos municípios sem ter
de começar tudo tão a partir do zero de quatro em quatro anos.

HÁ AINDA MUITO
CAMINHO A PERCORRER
E COISAS POR FAZER, O
TRABALHO NÃO ESTÁ
TERMINADO.
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OS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS NO URUGUAI
REFLEXÃO SOBRE CASOS DE
MONTEVIDÉU E PAYSANDÚ
Introdução
No que diz respeito à participação local cidadã, é importante trazer para a reflexão o
maior legado que o século XX nos deixou: os Orçamentos Participativos (OP). Daremos esse contributo a partir da análise da experiência uruguaia, destacando os casos
de Montevidéu e Paysandú.
A experiência de Montevidéu teve o seu início em 1990, com a subida ao poder da esquerda inspirada nas ideias de uma nova esquerda latino-americana. Implicou uma
reforma do Estado voltada para a cidadania e tendo como objectivo a participação cidadã. A segunda, iniciada em 2005 pela mesma força política, num contexto mundial
já sem a carga ideológica dos OP, não alterou a estrutura da administração, nem procurou a justiça social; pretendeu, isso sim, ser a principal forma de relacionamento
entre a administração e os cidadãos, de maneira a serem substituídas as práticas de
clientelismo características da política uruguaia, nacional e local.
Este trabalho divide-se em cinco partes. Na primeira, e para contextualizar os casos em estudo, faremos uma exposição sobre a descentralização político-territorial
no Uruguai e sobre as mudanças legislativas recentes. Na segunda, tentaremos dar
uma visão geral das experiências de OP no Uruguai, detendo-nos nas relações que
estabelecem com os partidos do poder em cada região (departamento). Na terceira,
dedicar-nos-emos ao caso de Paysandú, analisando-o segundo alguns parâmetros
referentes ao período que decorreu entre 2005 e 2009, aquele que mais marcas deixou. Em quarto lugar falaremos do caso de Montevidéu, desde o seu início até ao
presente. Por último, apresentaremos as conclusões, nas quais aparecem os traços
comuns aos OP uruguaios, uma breve referência às relações entre eles e os partidos
políticos e um resumo das características dos dois casos em apreço, de forma a contribuir para futuros estudos comparativos.

1. Contexto da descentralização e participação cidadã no Uruguai
Os OP, no Uruguai, têm sido implementados apenas no segundo nível político-territorial da governação, o de Departamento, e está intimamente ligado a processos de
descentralização ou desconcentração. Por isso, consideramos pertinente descrever a
forma como essa descentralização tem decorrido nos últimos anos.
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1.1. As reformas de descentralização e participação cidadã
O Uruguai, com a sua unidade territorial, está dividido em dezanove Departamentos.
Os Governos Departamentais (GD) têm personalidade jurídica e autonomia administrativa, orçamental e política. São constituídos por um braço executivo (Intendência)
e por um legislativo (Junta Departamental). O executivo é de tipo unipessoal presidencialista (o Intendente), e o legislativo é colectivo (edis departamentais). Existiam, abaixo do Governo Departamental, as Juntas Locais, de diversos tipos, na sua
maioria designadas pelos Intendentes.
Em 1997, a entrada em vigor da última reforma constitucional contemplou aspectos
relevantes da descentralização. Separou as eleições de autoridades de nível nacional
(Presidente, Deputados e Senadores) das de nível departamental (Intendentes e Edis
Departamentais); consagrou a descentralização para o desenvolvimento e o bem-estar; criou uma Comissão Sectorial de Descentralização, integrada por representantes
do Gabinete de Planeamento e Orçamento (GPO ou OPP- Oficina de Planeamiento Y Presupuesto, órgão técnico dependente da Presidência da República), por ministros responsáveis pelas áreas afins, e por representantes do Congresso de Intendentes (CI),
institucionalizando-a enquanto órgão colectivo - integrando todos os titulares dos
executivos departamentais - com carácter consultivo. Pode dizer-se que se tratou de
uma “descentralização centralizada”
, uma vez que foi iniciada, concebida e controlada
a partir do centro (Veneziano, 1999).

1.2. A descentralização municipal propriamente dita
A reforma constitucional anteriormente descrita, facilitou o aparecimento de mecanismos que permitiram avançar em matéria de descentralização local ou municipal,
criando um terceiro nível de governação que não existia no Uruguai, atribuindo-lhe
capacidade electiva e incluindo a possibilidade de ser criado nos espaços urbanos
das capitais de Departamento. Em 2008, por iniciativa do Presidente Tabaré Vázquez
(Encuentro Progresista-Frente Amplio, EP-FA) e concebido pelo GPO, foi apresentado
Gráfico 1 Departamentos do Uruguai

Tabela 1 Divisão político-territorial do Estado
Uruguaio

(ao Conselho de Intendentes e à Comissão de Assuntos Municipais da Câmara de DeDIVISÃO POLÍTICO-TERRITORIAL DO ESTADO URUGUAIO
Governo Central

Poder Executivo

Presidente e Ministros

ou Presidência
Legislativo

Senadores e Deputados

Poder Judicial, órgãos de controle das contas oficiais e autoridade eleitoral

Governo

Executivo Departamental

Intendentes e Directores de

Departamental

ou Intendências

Departamentos Internos

Legislativo Departamental

Edis Departamentais

ou Junta Departamental
Governos Municipais

Presidente
Vereadores (4)
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putados) um projecto de lei sobre o assunto. Em 2009, após múltiplas negociações políticas, foi
publicada a Lei 18.567 de Descentralização e Participação Cidadã, que criou, pela primeira vez
na história uruguaia, os Governos Municipais (GM), definindo-os como terceiro nível de governo,
com estruturas políticas representativas que facilitam a participação cidadã.
Esta lei começou a ser aplicada nas eleições departamentais de 2010, tendo dado origem a oitenta e nove Governos Municipais em todo o país. As eleições dos Presidentes e Vereadores –
autoridades dos recém-criados GM – foram feitas em simultâneo com as dos Intendentes e Edis
Departamentais. O GM é composto por cinco membros eleitos, sendo Presidente o cabeça da
lista mais votada do partido mais votado, ficando os quatro membros restantes como Vereadores, distribuídos proporcionalmente por partido.
Os princípios orientadores deste projecto são os seguintes: unidade departamental; prestação
eficiente dos serviços; gradualidade na transferência de atribuições e recursos; participação
cidadã; electividade e representação proporcional; e cooperação entre municípios em serviços
ou actividades municipais (mancomunidades).
Esta lei sugere que os municípios devem fomentar a participação da sociedade nas questões
relativas à governação local. No entanto, deixa-se nas mãos dos Presidentes e dos Intendentes
a implementação destes mecanismos de participação.
Relativamente às atribuições e competências dos municípios, a lei especifica que devem ser
criados campos de participação social e obriga à apresentação de um relatório anual aos cidadãos, em audiência pública, sobre as actividades desenvolvidas, bem assim como os planos
para o futuro. Estabelecem-se, assim, mecanismos de responsabilização, tratando-se de uma
desconcentração que põe a tónica no desenvolvimento e na participação. Estão previstos também mecanismos de iniciativa e de controle cidadão: 15% dos cidadãos de uma localidade terão
o direito de iniciativa, face ao Governo Departamental. Em sentido jurídico, institui-se o conceito de democracia directa, que é, ao mesmo tempo, uma forma de controle e de participação.
No que diz respeito aos recursos e fontes de financiamento dos Municípios, eles correspondem
aos que lhes são atribuídos pelos GD e pelo Executivo Nacional. Isto justifica-se pelo princípio
de equidade e integração territorial. No entanto, faz com que a criação dos GM seja mais uma
forma de desconcentração do que de descentralização.

2. Os OP no Uruguai
2.1. Sistematização de alguns casos
Foram oito os Departamentos uruguaios que aplicaram o Orçamento Participativo (OP): Montevidéu, Paysandú, Rivera, Maldonado, Salto, Florida, Canelones, e Cerro Largo. Actualmente funcionam apenas os de Montevidéu, Maldonado, Canelones, Florida e Paysandú. Os dois últimos têm
funcionado de forma deficiente e mostrado fraco desenvolvimento.
A selecção das experiências de Montevidéu e Paysandú não é aleatória. A primeira é a de maior
longevidade no país e uma referência mundial. A experiência de Paysandú é a segunda quanto
a percurso de bom funcionamento; teve grande intensidade, uma vez que foi anual, dispôs da
maior atribuição de recursos feita às experiências do interior do país e constituiu a principal
forma de relacionamento entre a Intendência e os cidadãos. Uma primeira sistematização dos
OP no Uruguai foi levada a cabo em 2007, no Congresso de Intendentes, e contemplou os casos
de Canelones, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú e Rivera. Aí constatou-se o seguinte:
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a) todos surgem num contexto geral de descentralização do Estado Nacional;
1

b) a experiencia de maior longevidade é a de Montevidéu (1990), surgindo as restantes entre
2

Agradecemos ao Projecto PARLOCAL a partilha

2005 e 2010;

das entrevistas feitas a figuras de referência

c) todos se enquadram num processo de descentralização dos Governos Departamentais, no

envolvidas nos OP uruguaios e que foram

binómio descentralização- participação;

utilizadas na sua investigação-publicação

d) têm objectivos de democratização da gestão pública departamental, embora em Rivera

PARLOCAL (2011). Agradecemos também ao corpo

(Partido Colorado) se procure mais a modernização e a eficiência, e em Canelones (EP-FA) se

técnico de Comunicação Corporativa da IDP por

lhe junte também a componente “desenvolvimento local participativo”;

nos ter facultado imagens sobre o OP. Igualmente,
ao Ps. Burjel por nos ter permitido o acesso a
documentação e partilhar a sua visão sinóptica do
caso.

e) todos são experiências “eleitorais”
, ou seja, é nas urnas (voto secreto) que acaba por se decidir as ordens de prioridade das iniciativas;
f) Relativamente à sua duração, três dos casos são quinquenais (Canelones, Maldonado e Rivera), e os outros são anuais (Florida, Montevidéu e Paysandú);
A estas características podem juntar-se outras a partir do estudo das experiências de Montevidéu, Cerro Largo, Florida, Maldonado, Paysandú e Rivera, baseadas numa investigação comparativa internacional do ano 2011 (Chávez, 2011)1. Nessa investigação reafirmam-se os elementos
gerais assinalados e identificam-se outros.
a) todos são de iniciativa do partido que, a nível departamental, tem o poder;
b) para além da modernização e da maior eficiência da Intendência, todos têm como objectivo
a democratização da gestão departamental, incluindo Rivera;
c) é predominante o modelo representativo “eleitoral”
, isto é, o voto secreto, e não outras
formas, como o voto de mão no ar, em assembleia;
d) em todas as experiências é pouca a regulamentação dos OP, ficando estes muito subordinados à vontade política dos governantes. O caso mais extremo é o da inexistência de regulamentação aprovada a nível de Juntas Departamentais.

2.2. Análise complementar
Nenhuma das sistematizações apresentadas no ponto anterior aprofunda a relação existente
entre o OP e o posicionamento [ideológico, político] do partido que está no poder. No entanto, é
possível estabelecer uma clara relação quantitativa entre o número de casos existentes no país
e o número de Governos Departamentais nas mãos da esquerda. No período entre 1990 e 2005
existia apenas um OP no Uruguai, o de Montevidéu, único Governo Departamental controlado
pela esquerda. Entre 2005 e 2010 regista-se o maior número de experiências de OP (Montevidéu,
Maldonado, Salto, Paysandú, Rivera, Cerro Largo, Florida, Rivera e Canelones) o que coincide com o
maior número de Governos departamentais de esquerda (Montevidéu, Salto, Paysandú, Maldonado, Florida, Rocha, Treinta y Tres e Canelones)
A esquerda iniciou seis experiências (Montevidéu, Paysandú. Maldonado, Salto, Florida, Canelones), ao passo que os partidos tradicionais apenas puseram em marcha duas: Rivera (Partido Colorado) e Cerro Largo (Partido Nacional). Os únicos casos abandonados foram os de Cerro Largo
e Salto, sob governação de direita; no caso de Cerro Largo, com o partido que o tinha lançado, o
Partido Nacional e, em Salto, quando o Partido Colorado reconquistou o poder. As experiências
de Paysandú e Florida tiveram continuidade com o Partido Nacional, embora de forma deficitária quanto a orçamento e a compromisso de execução.
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DEP TO

PA R T IDO PROMOTOR

PA R T IDO DE GOV ERNO

CON T INUIDA DE

Mvdeo

FA (esquerda) 1990-2010

FA (esquerda) 2010-2015

Sim

Canelones

FA (equerda) 2005-2010

FA (esquerda) 2010-2015

Sim

Cerro Largo

PN (direita) 2005-2010

PN (direita) 2010-2015

Não

Florida

FA (esquerda) 1990-2005

PN (direita) 2010-2015

Sim (de anual a bianual)

Maldonado

FA (izquierda) 2005-2010

FA (izquierda) 2010-2015

Sim

Paysandú

FA (esquerda) 2005-2010

PN (direita) 2010-2015

Salto

FA (esquerda) 2005-2010

PC (direita) 2010-2015

Tabela 2 Orçamentos Participativos por
departamentos e Partidos no poder

Sim (de quinquenal a bianual, incluindo
a justiça social como objetivo)
Não

3. OP de Paysandú. O rápido adeus a uma política departamental inovadora2
A experiência de Paysandú foi seleccionada por ser a segunda de maior duração, por ter sido, até
2009, a de maior dotação orçamental do interior do país, por ser anual e por ter sido reconhecida internacionalmente pela Rede FAL (Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social e pela
Democracia Participativa), FAMSI (Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional), e pela Comissão de Inclusão Social, Democracia Participativa e Direitos Humanos da
CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos), entre outras.

3.1. Aparecimento do OP em Paysandú
Foi criado em 2005, quando a esquerda (EP-FA) assumiu o poder no respectivo Governo Departamental (2005-2010). Foi a marca distintiva e a principal forma de relacionamento entre o
Estado e os cidadãos (Intendência-população) da administração de esquerda. Não se criou por
sugestão da população, mas “de cima para baixo”
, a partir do poder institucional.
O programa de governo do EP-FA (2005) contemplou de forma genérica a descentralização e a
participação. Uma vez conquistado o Governo Departamental, as áreas prioritárias foram as
seguintes: contribuir para a equidade social enquanto sinal da preocupação do governo nacional,
proporcionar instrumentos a um processo de descentralização da gestão departamental, conseguir
o fortalecimento institucional do aparelho burocrático e promover a participação cidadã na gestão (Burjel, 2006). O OP foi a única forma de o primeiro Governo Departamental concretizar a
participação cidadã em Paysandú.
“Entendeu-se ser possível e necessário tomar a decisão de incluir o OP no orçamento departamental a
ser votado para o quinquénio 2006-2010, assim como fazê-lo no início do mandato, como marca distintiva da nossa governação. Houve várias resoluções básicas, a começar pelas da nossa própria força política, tendo a participação popular como postulado primeiro da sua razão de ser.” (Heizen, 2006: 62).

3.2. Implementação do OP de Paysandú
Como prova do seu carácter prioritário para as novas forças no poder, o OP foi dotado de instrumentos imediatamente após aquelas terem assumido a governação, num processo que pode ser
acusado de excesso de voluntarismo, uma vez que não houve um diagnóstico para identificar
os pontos fortes e fracos, as vantagens e as desvantagens dos aspectos sócio-culturais, nem se
conheciam modelos de funcionamento adaptáveis à realidade de Paysandú.
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O início do OP foi marcado por um evento importante, o Seminário Internacional
3

Consultar: www.tni.org

4

Secretária Geral da Intendência (2005-

te, da Holanda(TNI)3. Foram aí apresentados e discutidos os casos de Porto Alegre,

2010), cargo imediatamente abaixo ao de

Montevidéu, Buenos Aires e Rosário. As recomendações feitas por diferentes peritos

Intendente

incentivaram as autoridades a iniciar o processo no próprio ano de 2005, principal-

“Rumo a um Orçamento Participativo, construindo a cidadania”
, realizado em Paysandú
em 2005, e organizado pelo Governo Departamental e pelo Transnational Institu-

mente as do Dr. Daniel Chávez, do TNI.
5

Por “modelo de funcionamento”

“No seio da Intendência, o OP de Paysandú foi impulsionado a partir do mais alto nível

entendemos “o conjunto de

político. Foi assumido em Junho, Julho, e o seminário teve lugar em Outubro, tendo nele

obrigatoriedades políticas, institucionais

sido enunciada a vontade de levar ao terreno práticas desse tipo. Recordo-me de ter ficado,

e organizativas que definem o desenho e

no fim da reunião, a conversar com Helena Heinzen4 e de lhe ter perguntado qual era o

o funcionamento de una experiência de

prazo previsto para o arranque da iniciativa. Ela respondeu-me «Não, não…vamos lançar

OP, incluindo arquitectura institucional,

as primeiras assembleias no próximo mês.» Não se planificou nada, nem se planeou nada

recursos alocados e dimensão dos espaços

a fundo…”(Autoridad Departamental 2005-2010 N°1 - Entrevista PARLOCAL, 2011).

de deliberação” (Chávez, 2011:52).

A nova administração assumiu o poder no mês de Julho de 2005, e a primeira edição
do OP foi lançada em Novembro. Sobre ele havia apenas uma explicitação programática geral e, sobretudo, a resolução do Intendente, Sr. Júlio Pintos, que o apresentou
como prioridade e marca identitária da sua governação. O peso político que se atribuiu à nova política foi o factor decisivo.

Tabela 3 OP de Paysandú

EDIÇ ÃO

FOR TA L ECIMEN TO INS T I T UCION A L

DE MOCR AT IZ AÇ ÃO DO PROCE SSO

2005

Criação da Direcção de Descentralização

Experiência piloto. Só na cidade

Criação de Assembleias Territoriais e entrada directa da

7 projectos por distrito

Intendência na sociedade

6 distritos
Projectos executados pela Intendência
Direito de voto a partir dos 16 anos
3 votos por pessoa

2006

2007

Criação da Unidade de Orçamento Participativo (UPP)

Sobe para 7 o número de Distritos

Formulários de apresentação de projectos ao OP

Voto a partir dos 14 anos

Estudo de viabilidade dos mesmos

Envolvimento dos meios de comunicação

Cursos de formação e seminários para a UPP

Execução a cargo dos próprios proponentes

Sistematização da informação sobre edições anteriores

Criação da Comissão de Acompanhamento

Cooperação internacional. Envolvimento em redes e

Extensão do OP electivo directo a Quebracho e

programas sobre o assunto

Tambores

Formação de técnicos, políticos e cidadãos. CLAEH
2008

Cooperação internacional; irmanação com Málaga e

OP Jovem. Votação a partir dos 14 anos

doação de um veículo e materiais de funcionamento

OP electivo alarga-se a Guichón

Visitas de peritos espanhóis em OP
Formação para técnicos, políticos e cidadãos. CLAEH
2009

224

Cooperação internacional. Iniciam-se negociações

OP Jovem em Guichón

para dotar de instrumentos os projectos de formação e

Um só projecto pior instituição

investigação sobre OP’s, entre os quais PARLOCAL

Contrapartida de cada instituição em benefício colectivo
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Na sua primeira edição, de carácter experimental, foi implementado
apenas em Paysandú capital. Foi também nessa edição que se estabeleceram as bases de um modelo de funcionamento5, no qual se introduziram alguns ajustes posteriores. Estes ajustes diziam respeito a dois
vectores do OP enquanto política pública: fortalecimento institucional e
democratização do processo, o que resultou num modelo cujos aspectos
mais relevantes descrevemos:
a) OP definido por sufrágio somente na capital, Paysandú, e em três
localidades rurais (Quebracho, Guichón e Tambores);
b) aplicado em sete freguesias urbanas;
c) OP Jovem, destinado a projectos apresentados e votados por cidadãos entre os 14 e os 30 anos;
d) a partir dos 14 anos todos têm direito a voto;
e) cada pessoa pode votar, no máximo, em três projectos;
f) cada organização só pode apresentar um projecto, e a sua apresentação requer que ela tenha personalidade jurídica e seja avalizada por
vinte assinaturas.

3.3. Análise do funcionamento
Estabeleceremos alguns parâmetros de avaliação e comparação aplicados ao caso de Paysandú, e que deveriam ser utilizados em todos os
outros OP.

Tabela 4 Votantes, projectos apresentados,

Universalidade

instituições e redes proponentes e

Os OP devem estar abertos à participação de todos os cidadãos, se-

beneficiadas.

guindo o princípio da democracia directa, uma pessoa um voto, uma

Fonte Elaboração própria com base em dados

proposta, sem distinção de género, classe social, raça, etnia ou orien-

oficiais da UPP-IDP em Paysandú Martínez

tação sexual. Os requisitos de participação devem ser recenseados no

editora; dados demográficos do INE.

local onde decorre o processo, com a condicionante da idade (Joan Bou,
2011). Os resultados serão tanto mais considerados quanto maior for a
percentagem da população envolvida. No entanto, há que ter em conta
também os aspectos qualitativos dessa percentagem no que respeita à
diversidade, ou seja, se as assembleias e as votações favorecem a representação dos diferentes grupos sociais.

EDIÇ ÃO

N.º DE VOTA N T E S

% DE VOTA N T E S E M H A BI TA N T E S
COM IDA DE PA R A VOTA R

NÚMERO DE PROJEC TO S
A PRE SEN TA DO S

NÚMERO DE INS T I T UIÇÕE S E
REDE S P OPUL A RE S PROP ONEN T E S

NÚMERO DE INS T I T UIÇÕE S
E /OU REDE S BENEFICI A DA S

2006

7321

10

228

71

29

2007

8679

12

161

72

25

2008

11400

15

141

96

36

2009

15000

20

137

127

52
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Na experiência de Paysandú esta componente esteve relativamente presente. Por um
lado, votam todos e todas a partir dos 14 anos e, por outro, trabalhou-se mais com a
sociedade civil organizada, com grupos formais, como instituições com reconhecido e
alargado papel social. Não se incentivou o encaminhamento de iniciativas individuais
ou de grupos informais. Os requisitos para a apresentação de propostas eram mais favoráveis para o grupo do que para o indivíduo, assim como para a sociedade organizada do
que para a não organizada – recordamos que é exigido um mínimo de vinte assinaturas
e de personalidade jurídica.
Estas duas vertentes fazem com que a universalidade do processo seja ambígua. Aumentou a quantidade de votantes, mas diminuiu a participação quanto ao número e tipo de
organizações. A votação aumentou de 3% [dos que podiam fazê-lo] na primeira edição
para 20% na última; no entanto, foi diminuindo o número de projectos apresentados, o
que reflecte a “profissionalização” das organizações relativamente a este dispositivo e o
descontentamento ou deserção de outras.

Deliberação
Esta implica que os OP ofereçam aos cidadãos espaços de discussão e promovam a partilha das decisões (Barragán, et al: 2011). Nos espaços deliberativos podem ser discutidas
a conveniência e a idoneidade das propostas. Deve ser recolhida toda a informação necessária para conhecer todas as dimensões do problema, bem assim como as alternativas de solução existentes, e fazê-las chegar à assembleia para que ela possa deliberar
com conhecimento de todas as particularidades do tema em debate (Joan Bou, 2011).
Para sabermos se houve ou não deliberação no processo participativo, é necessário conhecer o tempo de duração de cada uma das suas fases, em cada edição do OP de Paysandú. Entendemos o funcionamento dos OP em todas as suas etapas de decisão, administração e gestão da governação municipal. No caso de Paysandú decorreram dois
meses entre a sua divulgação pública e o encerramento do prazo para apresentação de
propostas, o que não parece tempo suficiente para que um aglomerado de 100.000 pessoas, com realidades diversas e desiguais, possa deliberar e atribuir recursos em função
de prioridades identificadas, discutidas e fundamentadas colectivamente; mais ainda,
se tivermos em conta que é a primeira experiência de OP num Departamento com grandes desigualdades e numa sociedade frágil e estado-cêntrica.
A IDP (Intendência Departamental de Paysandú) organizou as chamadas “assembleias
territoriais”
, levadas a cabo durante a fase de divulgação e de lançamento, nas quais as
autoridades e funcionários da Unidade de Orçamento Participativo (UPP - Unidad de
Presupuesto Participativo) – a nível departamental - explicavam como deviam ser apresentados os projectos, quem e como podia votar, quais os montantes atribuídos, que
mudanças se haviam introduzido, quanto se ia investindo, quais os projectos que tinham sido aprovados em edições anteriores, etc. O testemunho seguinte confirma que
faltou deliberação ao OP de Paysandú e que as “assembleias territoriais” não funcionaram como espaços de deliberação:
“Essas instâncias são importantes e deveriam ter sido mais abertas (…) à população. Gostaria de conhecer a pessoa que apresenta os projectos, a que se destinam eles e que existisse uma comissão que
dispusesse de todos esses dados para apoiar os OP.” (Cidadão n.º1. Entrevista PARLOCAL, 2011)
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Vinculação
Os OP devem vincular as resoluções dos cidadãos e as decisões governativas. Os projectos dos
cidadãos enquadram-se efectivamente nas decisões executivas (Barragán, et al: 2011). As propostas dos cidadãos são imperativas para a governação sub-nacional (Joan Bou, 2011). Isto dá
ao processo credibilidade e real efectividade.
Não haveria argumentos que negassem o desenvolvimento desta componente no OP de Paysandú a não ser a inexistência de um regulamento aprovado pela Junta Departamental a outorgar garantias à Intendência e à sociedade civil. No entanto, atribuiu-se ao OP um montante
exclusivo de 3% do Orçamento Quinquenal. Além disso, as propostas passam por um filtro de
viabilidade, ao que se segue uma lista de votação, se procede à votação e as propostas vencedoras são conhecidas e divulgadas, acordando-se então, juridicamente, a transferência dos fundos. A decisão colectiva, através da participação, não foi uma mera consulta nem demagogia,
antes houve eficácia na vinculação do que foi decidido pela participação - no que foi feito, ou a
fazer, pela Intendência.
“Eu sou uma defensora desta forma de democracia participativa, porque, mesmo a nós como
gestores, às vezes eram-nos impostas coisas que não tínhamos vontade de fazer ou pensávamos
que não eram adequadas. Mas como afirmáramos que o OP era prioritário, e tendo sido decidido
pelos cidadãos, fazia-se… mais tarde, quando os projectos se concretizavam, descobríamos que
os cidadãos tinham razão.” (Político oficialista 2005-2010. Entrevista PARLOCAL, 2011)

Auto-regulação
Os OP baseiam-se em regulamentos; a auto-regulação consiste na elaboração desses regulamentos
pelos cidadãos, em assembleias, e não por imposição dos poderes públicos (Barragán, et al; 2011).
Deve ser igualmente regulamentada a possibilidade da mudança dos regulamentos (Bou, 2011). No
nosso caso, o OP é lançado a partir da Intendência, padrão que predominou, quer na sua concepção,
quer nas mudanças, embora fossem tidas em conta algumas preocupações dos cidadãos.

Justiça Social
Entre os objectivos dos OP deveriam estar o de transformação da sociedade e o de redistribuição
os recursos, condições imprescindíveis para uma participação igualitária efectiva (Barragán, et
al: 2011). Ao serem um espaço partilhado de definição de prioridades para colectividades social
e territorialmente desiguais, os OP devem promover a coesão social. A participação dos cidadãos faz com que a actuação pública se oriente no sentido de atender às necessidades da maioria
da população. A justiça social vincula-se à universalidade, uma vez que gera condições para
que, em termos reais, a participação se faça de forma inclusiva. Em Paysandú, a universalidade
nota-se em termos formais, mas não reais, verificando-se a profissionalização e o controle por
parte dos sectores mais organizados. A nível institucional reconhece-se que faltou trabalhar
com os sectores sociais mais vulneráveis em termos de discriminação positiva.
“Não se conseguiu incluir os mais pobres e excluídos na votação e na discussão do conjunto de propostas
e solicitações. Foram mais benificiários do que protagonistas. Íamos a uma Assembleia Territorial e
alguém pedia algo concreto, um saco de cimento, uns azulejos ou uma chapa de zinco. Passavam fome e
frio e não queriam saber para nada de desenvolvimento ou de democracia participativa.” (Autoridade
2005-2010, nº 2. Entrevista exclusiva, 2011)
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A capacidade demonstrada por este OP para fomentar o associativismo ou o capital social não
foi um modelo que incentivasse a cooperação entre as diversas organizações sociais. A não
existência de espaços de deliberação faz com que as organizações se lancem na captação de
votos sem uma visão de conjunto; por outro lado, a possibilidade de cada pessoa poder votar em
três projectos gera uma lógica de alianças para a troca de votos e, naturalmente, estabelecemse acordos que discriminam as organizações mais débeis. Daqui resulta um modelo competitivo, no qual os grupos se relacionam de forma instável e pontual em cada ciclo do OP, e em que
os projectos vencedores nem sempre são os mais prioritários, inclusivos e solidários.
“No princípio não fizemos alianças, mas fizemo-las depois, quando dominámos o processo. Fizemos
alianças apenas para votar, mas mais nada. Não há perspectivas sociais, fazem-se alianças, ganhamos
e adeus.” (Cidadão. Entrevista Exclusiva, 2011)
Uma vez que a Intendência Departamental de Paysandú, tendo em conta o conceito de OP, tinha orientações previstas para a utilização a dar aos recursos atribuídos, estas posições podem
ser relativizadas. Os cidadãos priorizaram os aspectos sociais, colocando os projectos de equipamento urbano num lugar secundário. 81% dos recursos destinaram-se à área de promoção
social, enquanto os 19% restantes foram distribuídos pelas outras áreas. Por outro lado, entre
25 e 30% dos recursos do OP destinaram-se às áreas sociais próprias do governo central, principalmente a educação e a saúde.

Tabela 5 Finalidade e montantes
do OP de Paysandú

FIN A L IDA DE DO S PROJEC TO S

EL EC T IVO
MON TA N T E $

N ÃO EL EC T IVO
TOTA L %

Fortalecimento Institucional

TOTA L

MON TA N T E $

TOTA L %

MON TA N T E $

TOTA L %

1.452.050

9%

1.452.050

2%

Promoção Social

43.076.410

82%

11.765.118

76%

54.841.528

81%

Gestão Ambiental

2.385.000

5%

33.000

0%

2.418.000

4%

Produtivo

22.000

0%

653.046

4%

675.046

1%

Espaços Públicos

7.018.750

13%

1.513.457

10%

8.532.207

13%

Montante Total

52.502.160

77%

15.416.671

23%

67.918.831

100%

3.4. Resultados na perspectiva dos actores
As autoridades reconhecem que, dos projectos apresentados ao OP, só foram contemplados os
que tinham características ganhadoras, e que não houve mecanismos capazes de dar respostas
aos não ganhadores. Estes foram definitivamente ignorados, o que provocou um efeito de auto-exclusão da Intendência Departamental de Paysandú relativamente a muitas solicitações.
“Nunca se fez e nunca existiu o encaminhamento dos projectos não apoiados pelo Orçamento Participativo para os respectivos serviços, para que, a partir daí, pudessem ser ordenados de acordo com a sua
prioridade. Nem a Direcção de Descentralização estabeleceu essa ordem para dar conhecimento dela
aos serviços correspondentes, nem estes se preocuparam em solicitar essa informação.” (Autoridade
2005-2010 n.º1. Entrevista Exclusiva, 2011).
Isto fez com que os cidadãos tivessem uma percepção dual, isto é, os projectos que são sempre
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aprovados e os que nunca o foram. Os ganhadores de sempre foram mais beneficiados
pelo modelo participativo do que pelo modelo representativo tradicional, enquanto
que as organizações que nunca ganharam tiveram a percepção oposta.

3. 5. Conclusões do caso de Paysandú
Este processo teve, apesar de tudo, virtudes assinaláveis, uma vez que houve uma
resposta evidente aos princípios orientadores de universalidade, vinculação e relativa justiça social. No entanto, nota-se a ausência de mecanismos de auto-regulação e de
deliberação. O modelo de funcionamento mostrou alguns pontos críticos:
a) houve organizações sociais que assumiram a condução do processo;
b) a participação dos cidadãos não foi uma forma de gestão integral da Intendência
Departamental;
As conclusões a que chegámos permitem-nos avançar com uma série de recomendações para o terreno:
a) o modelo de Paysandú deverá contemplar o princípio da deliberação e substituir
a concorrência pela cooperação para que se atinja uma maior fortalecimento comunitário; isto favorecerá o empowerment e o bem-estar dos mais desafortunados;
b) é necessário que a partir do OP sejam pensados mecanismos que permitam encaminhar as iniciativas relacionadas com o equipamento urbano, uma vez que esta
área também contribui para o desenvolvimento e o bem-estar;
c) propomos, para este caso, que se façam tentativas de auto-regulação e de atribuição
de recursos – incluindo os de comunicação – baseadas na discriminação positiva.

4. O OP de Montevidéu
A descentralização participativa de Montevidéu e o seu OP foram pioneiros na América Latina, tendo começado em 1990 (com o de Porto Alegre), quando a esquerda assumiu o poder no Governo Departamental da capital. Têm, em termos comparativos, uma particularidade, uma vez que implicaram a reforma institucional de todo
o aparelho administrativo da Intendência. A descentralização, a par da participação
cidadã, foi a bandeira da campanha eleitoral de 1989. No princípio (1990 -1993), e passando por cima das divisões internas, criou-se na Intendência Municipal de Montevidéu (IMM) uma Comissão de Descentralização que rapidamente adquiriu o estatuto
de departamento. A cidade foi dividida em dezoito zonas, nas quais funcionavam os
Centros Comunais de Zona (CCZ), coordenados por este departamento interno. Actualmente, a divisão territorial cabe ao Governo Municipal (GM), no âmbito do qual
se articulam a Divisão de Assessoria do Desenvolvimento Municipal e Participação,
dependente do Intendente e constituída pela Unidade de Participação e Planificação
(UPP) e pela Unidade de Gestão, que dão apoio ao GM e se coordenam horizontalmente com os departamentos internos, e a Unidade de Participação, que faz a gestão do
OP e integra um programa da IMM (Intendência Municipal de Montevidéu), que estabelece os acordos com os GM, assegura as ligações com os Conselhos de Moradores
(CV – Concejos Vecinales) e apoia o Intendente nas suas relações com estas entidades.
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Gráfico 2 Participação local em eleições de

A propósito da constituição dos Centros Comunais de Zona (CCZ), havia, no princípio do pro-

concelhos vizinhos %

cesso, duas posições no seio da esquerda: uma que remetia para a existência de um pólo político

(percentagem dos eleitores qualificados de cada

(JL - Junta Local, com representação partidária), de um pólo institucional (o aparelho adminis-

área, em média, por ano de eleição)

trativo-governamental na zona) e de um pólo social (Concelhos de Moradores – CV – em representação dos moradores). Era esta a proposta dos sectores mais moderados da esquerda. A outra,
apresentada pelos sectores mais radicais, omitia as Juntas Locais (JL) e incluía um delegado do
Intendente e uma Assembleia Deliberativa com ampla representação (ONG, outras organizações,
moradores, etc.) O intendente de então, Dr. Tabaré Vázquez, optou pelo segundo modelo. O decreto de descentralização foi um dos primeiros a ser apresentados pela Intendência Municipal de
Montevidéu (IMM); isto foi feito sem diagnóstico prévio e sem consultar os estudos já realizados,
num espírito voluntarista que pressupunha estar em jogo a “abertura de canais” de participação
aos quais os cidadãos acorreriam.
A omissão do pólo político-partidário foi um erro num sistema tão dependente dos partidos
como o uruguaio, e o decreto de descentralização foi impugnado pela oposição por inconstitucionalidade. Assim, foi criada uma Comissão Mista integrada por edis departamentais de todos
os partidos, da qual saiu, em 1993, o modelo de três pólos. Criaram-se as JL (Juntas Locais),
nomeadas pelo Intendente e com carácter executivo, e os CV (Concelhos de Moradores), com
carácter electivo e consultivo e capacidade de iniciativa e de controle, mas sem jurisdição sobre
as autoridades; os membros destes concelhos eram propostos pelas organizações e, posteriormente, pelos próprios moradores, através da recolha de dez assinaturas.
Mas, enquanto o decreto era discutido, entre 1990 e 1993, os coordenadores dos Centros Comunais de Zona, nomeados pelo Intendente, percorriam as suas zonas e estabeleciam relações
com as diferentes organizações sociais. Começaram a ser organizadas Assembleias anuais, que
contavam com a presença do Intendente e do gabinete departamental para recolher opiniões
dos actores sociais relativas aos recursos e às políticas, ao mesmo tempo que se fazia o balanço
da gestão orçamental anual e se avançavam propostas nesse campo. Tratava-se de um processo
muito informal, e as decisões destas assembleias não eram necessariamente tidas em conta
pelos departamentos internos da Intendência Municipal de Montevidéu (IMM). As propostas
não só não tinham carácter de obrigatoriedade, como não se sistematizavam ou encaminhavam de forma exaustiva. Estava a construir-se tecido social, e a participação, apesar de ser
elevada, contava sobretudo com militantes de esquerda.
Como exemplo de experiência participativa, realizou-se também, em 1992, o “I Fórum Cidadão”
,
que teve uma ampla divulgação e cujo tema principal foi a concepção descentralizada, ou forma
de funcionamento, para preparar as políticas e o orçamento departamental. Nestes fóruns participavam os edis locais – membros das Juntas Locais (JL) -, os vereadores, os técnicos das zonas e
os actores político-institucionais da área central de descentralização, assim como os moradores
e as organizações. Estes fóruns repetiram-se ao longo do processo, e podemos afirmar que, de
acordo com as categorias anteriormente enunciadas, não havia uma auto-regulação, mas antes
uma co-regulação. Com efeito, quer por força do esquema institucional da descentralização, quer
pelo próprio OP, neles participam actores institucionais, políticos e sociais.
Numa segunda fase da descentralização (1993-2010), após a resolução da Comissão Mista, foram convocadas as primeiras eleições para os Conselhos de Moradores6, em 1993. Às eleições
podem concorrer representantes de organizações sociais ou moradores, desde que avalizados
por dez assinaturas; o cargo de vereador é renovado a cada dois anos, podendo haver reeleição.
As assembleias anuais com o Intendente e o seu gabinete continuaram, agora convocadas pelos
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Conselhos de Moradores; o Intendente apresentava o balanço da governação do ano
anterior e o plano para o próximo período, incluindo a distribuição dos recursos fi-

6

Aqui foi possível verificar a relação positiva entre

nanceiros, podendo os moradores fazer pedidos e apresentar propostas. Todavia,

a participação nas eleições para os Conselhos e as

embora a consulta aos cidadãos e a sua opinião tivessem adquirido um peso político

zonas em que o EP-FA é mais forte, isto é, obtém

maior, sendo registadas e enviadas aos directores de departamento da Intendência

maior número de votos qualificados, na zona, nas

Municipal, as suas recomendações continuavam a não ter carácter vinculativo. Apa-

eleições nacionais. Esta tendência manteve-se

rentemente, “deliberava-se” sobre a governação e o orçamento, mas, na realidade

até 2004. Para mais informação sobre o assunto,

não era assim, uma vez que não se verificava uma das regras da deliberação, isto é, a

consultar Veneziano (2005).

igualdade entre os participantes.
Em 1996 realizou-se “II Fórum Cidadão”
, mais focado no papel dos Conselhos de Moradores e na sua conflituosa relação com as Juntas Locais; “Democracia Participativa
e Organizações Sociais vs Democracia Representativa e Partidos Políticos” seriam os
termos adequados da discussão. Uns anos depois, em 2001, organizaram-se as “Jornadas de avaliação da descentralização”
, nas quais os edis locais, vereadores, organizações sociais e moradores procederam à avaliação do sistema em geral; continuou a
ser dada prioridade à questão do esquema institucional (e, portanto, da participação)
em detrimento das políticas descentralizadas (mulher, jovens, saúde, promoção social, serviços municipais e obrigatoriedades burocráticos), através das quais se tinham
estabelecido acordos de co-gestão com organizações sociais (ONG), privilegiando os
bairros carenciados. Podemos reforçar o que dissemos sobre a co-regulação, juntando-lhe o objectivo da justiça social, não só porque os acordos de co-gestão e as políticas sectoriais descentralizadas se orientavam nesse sentido, através de uma maior
participação dos sectores populares, mas porque a Intendência Municipal orientava
essas mesmas políticas (como os serviços e as obras) no sentido de dar prioridade às
zonas mais desfavorecidas. Isto pôde ser verificado através da resposta da população
mais carenciada, embora se pudessem sentir também as influências das políticas sociais nacionais, conduzidas por elementos do mesmo partido no poder na Intendência
Municipal. A descentralização de Montevidéu recorreu a diversos mecanismos de participação, associando cada vez mais a planificação estratégica ao OP.
Assim, eram múltiplas as instâncias de participação: na eleição e nas reuniões
abertas dos Conselhos de Moradores, nas comissões e plenários dedicados a temas
específicos (terceira idade, mulher, saúde, etc.), nos Planos Estratégicos de Zona –
que davam o seu contributo para o Plano Estratégico de Montevidéu – e nos Fóruns
Cidadãos. Isto, para além dos acordos estabelecidos com ONG, principalmente no
que respeita às políticas sociais, mas, acima de tudo, nas reuniões do Conselho de
Moradores com o Intendente e o seu gabinete para apresentar pedidos e controlar a
execução do orçamento da zona.
Se olharmos, em termos quantitativos, para a mais ampla participação, no quadro da
descentralização e do orçamento participativo, temos de mencionar as eleições para o
Conselho de Moradores: as primeiras realizaram-se em 1993, sendo as de 1998 as que
tiveram a percentagem mais elevada até hoje registada, 11,2% das pessoas qualificadas.
Em 2005, na Intendência de Erlich, iniciou-se uma nova etapa do OP, com base nas
avaliações negativas e nas propostas dos actores locais presentes no “III Fórum Cidadão”
, cuja preparação implicou a organização prévia de trinta fóruns zonais. Aí se
alargou e diversificou a participação dos actores institucionais e sociais, tendo sido
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Gráfico 3 Participação na votação do OP (média de

criadas as novas “Regras de funcionamento do OP”
, para serem aplicadas a partir de

resultados na eleição de projectos entre 2006 e

2006; estas definiam o funcionamento, a co-regulação e a participação dos diversos

2011) e necessidades básicas não satisfeitas (nbi)

tipos de actores no esquema institucional.

legenda
PARTICIPAÇÃO MÉDIA
NBI
LINEAR PARTICIPAÇÃO MÉDIA
LINEAR NBI

A partir desse ano, as transferências de recursos da Intendência Municipal para os
Centros Comunais de Zona foram regulamentadas de duas formas, tal como a participação dos moradores nas tomadas de decisão relativas à distribuição desses mesmos recursos. Por um lado, consideremos a “Fonte 1”
, através da qual o Intendente
atribui um determinado nível de recursos, igual para todos os CCZ, e decido mediante a votação dos projectos apresentados pelas organizações ou – diferentemente
de Paysandú - pelos moradores, em eleições próprias. Por outro, a “Fonte 2” atribui
recursos destinados a obras indicadas pelos serviços da Intendência Municipal, sendo a sua execução decidida pelos Conselhos de Moradores, pelo que a participação é
indirecta. A viabilidade técnica das propostas é alvo de avaliação prévia, mas, pela
primeira vez, a sua implementação pela Intendência Municipal é obrigatória.
De acordo com esta nova metodologia, em 2006 a eleição de membros dos Conselhos de Moradores coincidiu com a votação dos projectos do OP, tendo sido obtidos
os resultados expressos no gráfico7, ou seja, 7,22% do total e 5,6% só no OP. Em 2007
votou-se apenas no OP, verificando-se um resultado superior, mas em 2008, com
a renovação dos Conselhos de Moradores e com a votação em conjunto para o OP, a
participação foi ligeiramente menor. Em 2011, a um ano das votações para os Governos Municipais, e agrupados os Conselhos de Moradores em função daqueles, a
participação baixou levemente.

4. 1. Formas de funcionamento actual.
Neste momento acabam de ser acordadas, pela Comissão Departamental do OP8, as
“novas regras do OP”9 a ser aplicadas este ano. Esta é anualmente renovada, intervindo na avaliação das regras do ano anterior, na elaboração das do ano seguinte e
no acompanhamento e gestão das obras e projectos aprovados. Por aqui é possível
verificar a existência do vínculo entre governo e moradores, e o papel preponderante
dos Conselhos de Moradores. Podemos falar igualmente em co-regulamentação –
mais institucionalizada - e num espaço de deliberação, sobre as regras, não sobre
os projectos, no qual predominam numericamente os membros dos Conselhos de
7

8

Votação aberta a maiores de 16 anos.

Tal como foi aprovado no Fórum de 2005, no qual

Moradores; mas não se trata ainda de uma deliberação de moradores e organizações
para definir prioridades.
Numa primeira instância, a Junta Departamental define o programa do OP e os re-

participaram 18 representantes dos Conselhos

cursos a atribuir aos Governos Municipais no ano seguinte. A apresentação de pro-

de Moradores, o coordenador da Unidade de

jectos inicia-se quando as Equipas de Planificação Zonal (EPZ) estão preparadas e

Participação e Planificação e um assistente técnico.

instaladas, articulando-se com o PLAEDEZ – Plano Estratégico de Desenvolvimento
Zonal. Em tudo isto intervêm os Conselhos de Moradores, os Governos Municipais,

9
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os Centros Comunais de Zona e a Unidade de Participação da Intendência Municipal.

Participação e Planificação, a informação sobre

Finalmente, nestas primeiras instâncias, é feita uma análise técnica de viabilidade

as novas regras do OP e sobre os montantes

em cada Conselho de Moradores; nela participam os seus membros, os técnicos dos

atribuídos aos Governos Municipais e aos Centros

Conselhos de Moradores e um representante do Governo Municipal, coordenados

Comunais de Zona.

com oito Equipas de Planificação Municipal. A viabilidade final do projecto é anali-
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sada a nível Departamental, na Unidade de Participação e Planificação (UPP). Temos
de fazer menção à intrincada relação entre a planificação do desenvolvimento local,
o zonal e o de todo o Departamento, com unidades de governo multi-nível e entre os
Tabela 8 Metodologia do OP 2013

actores institucionais, técnicos e sociais. A avaliação técnica ultrapassa, assim, os
técnicos, o que representa uma forma de gestão inovadora.

FA SE S

AC T IV IDA DE

DECIDIDO P OR

1.ª Junho ano anterior

Envio da Intendência à Junta Departamental, ajuste orçamental do

Junta Departamental

Programa OP seguinte e dos recursos para o Ciclo do ano seguinte
(montante igual para os Governos Municipais).
2.ª Dezembro ano anterior

3.ª Março do ano do OP

Avaliação das Regras do Ciclo anterior, discussão e aprovação das

Comissão Departamental do OP.

Regras do OP para o próximo ciclo.

integrada por 36 representantes dos Conselhos de

Aprovação de Regras pelo Conselho de Moradores e Intendência.

Moradores e 2 da Intendência.

Capacitação, instalação das equipas do OP nas zonas: Equipas de

Conselho de Moradores, Governos.Municipais, CCZ

Planificação Zonal (EPZ).

e Unidade de Participação da Intendência Municipal

Estabelecimento da relação entre a Planificação Zonal e a Planficação

de Montevidéu.

Estratégica de Desenvolvimento Zonal (PLAEDEZ).
Recepção de propostas, informação, assessoria e estímulo à apresentação
de propostas. Facilitação, promoção e organização de projectos.
Apresentação de projectos (0bras e serviços).
4ª Setembro

Análise técnica da viabilidade das propostas.

Nível local-municipal: Em cada zona de Conselho de

Definição da viabilidade final de projectos com informação local.

Moradores.
Formam-se esquipas compostas por membros
do Concelho de Moradores técnicos dos CCZ e
epresentantes do Governo Municipal 18 EPZ.
Trabalham coordenados com equipas de planificação
municipais (8 equipas- uma por Governo Municipal)
Nível Departamental, Unidade de Planificação e
Participação, Intend. Mun.

5ª Outubro / Dezembro

Votação das propostas

Cidadãos da zona.

Carácter vinculativo para o Intendente, Após a votação integram-se as
propostas seleccionadas para o plano de execução dos 2 anos seguintes.
“Compromissos de Gestão”
Resolução administrativa do Intendente.
Avaliação anual do ciclo. Comissão Departamental do OP.
6ª 2 anos seguintes

Realização das obras seleccionadas (Executivo Departamental e
Municípios).

7ª dois anos seguintes

Acompanhamento e prestação social de contas. Circuito anual do
Intendente e da sua equipo pelas assembleias de bairro (18, 1 por
Conselho de Moradores).
Maio-Agosto do ano seguinte.
Publicação, no website do OP, do estado actualizado das obras.
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Assim se chega à votação dos projectos, através do voto individual, directo e universal para os
10

Num livro em que colaborou a co-autora deste

maiores de dezasseis anos. É criado o “Compromisso de Gestão”
, de carácter vinculativo, e as pro-

capítulo (FERLA et al, 2012) inclui-se um estudo de

postas aprovadas no quadro do OP são aprovadas pelo Intendente como resolução administrativa.

alguns Conselhos de Moradores que mostra como

A Comissão Departamental do OP avalia então todo o ciclo, tendo a Intendência Municipal um

os mais bem sucedidos eram os que melhores

prazo de dois anos para executar as obras selecionadas. Finalmente, durante esses dois anos, fa-

relações estabeleciam com a comunidade local.

z-se o acompanhamento do processo e vão-se prestando contas nos encontros regulares que o
Intendente e a sua equipa têm com as dezoito Assembleias de Bairro convocadas pelos Conselhos

11

Não consideramos que o número de projectos

apresentados e aprovados seja um indicador
de participação, uma vez que são de natureza
muito diversa e requerem diferentes montantes,
podendo ser apresentados por uma organização

de Moradores.
O principal desafio do OP de Montevidéu é aumentar a qualidade e a quantidade de projectos
apresentados, assim como a respectiva votação.10 É a fase em que se definem as prioridades
[das propostas] preferenciais, o que é decisivo no processo de tomadas de decisão colectivas.11

que representa um elevado número de moradores
ou por uma só pessoa.

12

Assim no original (NT).

4.2. Os montantes transferidos para os Centros Comunais de Zona (CCZ) e para os Governos Municipais (GM)
Em 2006 foram transferidos recursos, num ciclo especial no mesmo ano, tendo sido decidido
que depois se faria a selecção de projectos e as transferências para os Conselhos de Moradores.
A primeira fonte [de financiamento] é a Fonte 1, que apoia os projectos votados em 2006, 2007
e 2008 e com execução prevista para os anos seguintes (de 2007 a 2010). Podemos ver que esse
valor teve um crescimento constante e que resulta numa média de U$ 146.250, por zona e por
ano. No que respeita à Fonte 2, durante o mesmo período de execução chega-se a uma média
de U$ 229.244, por zona e por ano. A isto junta-se toda a infraestrutura descentralizada e os
pagamentos de pessoal financiados pela Intendência Municipal de Montevidéu.
No período de 2011 a 2015 a base territorial passa a ser constituída pelos oito Governos Municipais e é eliminada a Fonte 2, uma vez que os seus recursos serão transferidos e administrados
por eles. Procede-se assim à selecção de projectos – Fonte 1 – para serem executados em 2012
e 2013 (agora os OP são bi-anuais. A média por zona (18 Conselhos de Moradores) e por ano é de
U$ 166.667 (2% do investimento total da Intendência Municipal), registando-se uma diferença
positiva considerável relativamente à mesma fonte nos anos anteriores. O ciclo de 2013, para a
sua execução em 2014 e 1015, prevê uma média de U$ 167.667 por zona e por ano.
Anulada a Fonte 2, foi descentralizada a execução orçamental, ou seja, foi transferida para os
Governos Municipais a faculdade de decidir sobre uma parte do orçamento. Por seu turno, estes
governos estão a criar um espaço próprio de participação cidadã na decisão da utilização a dar aos
recursos que administram. Nesse sentido, em 2013 transferiram-se para os Governos Municipais
investimentos no valor de U$ 24.790.000 (14,11% do total de investimentos da Intendência Municipal de Montevidéu), segundo acordo com a Junta de Presidentes; em custos de funcionamento
o valor foi de U$17.050.000 (10,24% dos investimentos da Intendência Municipal) e os custos com
pessoal atingiram os U$31.900.000 (12.39% do total de retribuições da Intendência).
O total das transferências para os Governos Municipais atingiu os U$ 73.750.000 (incluindo os
pagamentos ao pessoal), o que representa 12,30% do total das despesas da Intendência Municipal num ano. Estes valores estão à disposição dos Governos Municipais, o que lhes dá uma
autonomia apreciável.
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Tabela 9 Recursos transferidos da
intendência muncipal de montevidéu para
as zonas ou Governos Municipais

PERÍODO 2006 -2010 - A BA SE DO OP ER A M A S 18

Execução do mesmo ano (decisão dos Cons. Moradores)

TOTA L DÓL A RE S

P OR ZON A

USS 2.160.000

USS 120.000

2006

Ciclo Especial

2006-2010

Duas fontes de recursos (Fonte 1 e Fonte 2)

FON T E 1

PA R T ICIPAÇ ÃO DIREC TA EL EI TOR A L DE PROP O S TA S

Ciclo 2006

execução 2007

USS 2.362.500

USS 131.250

anual

Ciclo 2007

execução 2008

USS 2.700.000

USS 150.000

anual

CC Ciclo 2008

execução 2009 e 2010

bianual

USS 2.970.000

USS 165.000

TOTA L DE RECUR SO S NO PERÍODO 2006 -2010 P OR VOTAÇ ÃO DIREC TA

USS 11.002.500

USS 611.250

TOTA L DE RECUR SO S NO PERÍODO 2006 -2010 P OR VOTAÇ ÃO DIREC TA + CICLO E SPECI A L

USS 13.162.500

USS 731.250

MÉDI A P OR A NO E P OR ZON A FON T E 1
FON T E 2

USS 146.250

AT R AV É S DO S CONS. MOR A DORE S A P Ó S CONSULTA AO S CIDA DÃO S E E M CONJUN TO COM DIV ISÕE S
IN T. MUNIC . MON T E V IDÉU
TOTA L DE RECUR SO S NO PERÍODO AT RIBUÍDO S A OBR A S P OR DECIS ÃO DO S CONSEL HO S DE MOR A DORE S
P OR A NO TOTA L CONS. MOR S. (2006,2007,2008,2009,2010)
TOTA L A PROXIM A DO P OR ZON A PERÍODO 2006 -2010 (N ÃO É DIS T RIBUÍDO E M MON TA N T E S IGUA IS)
MÉDI A P OR A NO E P OR ZON A FON T E 2

USS 20.650.000
USS 4.130.000
USS 1.147.222

USS 38.000

USS 229.444

USS 229.444

MÉDI A P OR A NO E P OR ZON A FON T E 1 + FON T E 2 PERÍODO 2006 - 2010

2011-15

por ano e por zona

USS 375.694

base territorial: os novos Governos Municipais (8 no total)

VOTAÇ ÃO DIREC TA (elimina-se a Fonte 2: E stes recursos passaram a ser administrados pelos Gov. Munic. aumentando os seus recursos e a par ticipação os Cons. Mor. e os CC Z )

ciclo 2011

execução 2012 e 2013

TOTA L DOIS A NO S MON T E V IDÉU

MON T E V IDÉU TOTA L DOIS A NO S

P OR ZON A

$U 120.000.000

USS 3.000.000

USS 187500

MÉDI A P OR A NO E P OR ZON A (N ÃO SE DIS T RIBUE M MON TA N T E S IGUA IS P OR ZON A)

ciclo 2013

execução 2014 e 2015

$U 120.000.000
MÉDI A P OR A NO P OR ZON A - PERÍODO 2011-2015

por zona e por ano

USS 166.667
USS 6.000.000

USS 333333

por zona e por ano

USS 167.667
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4.3. Conclusões sobre o processo de Montevidéu
Inicialmente, a descentralização – e a influencia que ela exercia sobre as iniciativas, a consulta,
o controle orçamental e os compromissos de gestão – era definida em órgãos extremamente “esquerdizados”. Os militantes do EP-FA eram militantes territoriais político-partidários e
não sociais, pelo que imprimiam ao processo uma lógica diferente da que se espera dos Conselhos de Moradores, enquanto órgãos de representação sócio-territorial. Assim, a Intendência
Municipal, com a intenção de captar redes sociais e territoriais, decidiu alargar a participação
a indivíduos, desde que avalizados por dez assinaturas. Numa sociedade tão ancorada nos partidos como a nossa, isto permitiu que tivessem acedido aos Conselhos de Moradores os líderes
territoriais dos partidos tradicionais, criando laços clientelares com os cidadãos. Nesse sentido, embora a vinculação governo/moradores dependa muito de cada Conselho de Moradores, a
verdade é que se deteriorou muito.
Uma característica do processo participativo de Montevidéu que não podemos deixar de mencionar é a seguinte: os actores sociais não só participam no orçamento e nas políticas descentralizadas, mas também no desenho institucional do sistema, ao definir a sua forma de funcionamento através da co-regulação, bem assim como na planificação territorial. Isto acontece
nos Fóruns Cidadãos e nos Planos Estratégicos Zonais, associando a descentralização à participação e à planificação – sobretudo com as novas regras a aplicar neste ano de 2013.
Outra das particularidades da descentralização e, portanto, do OP de Montevidéu, consiste no
seguinte: os representantes propostos por uma determinada organização não estão obrigados a
seguir as suas linhas de orientação, uma vez que foram eleitos por toda a população, a quem devem a eleição, e podem mesmo desvincular-se dessa organização. Isto faz com os Conselhos de
Moradores sejam órgãos de representação social - característica das democracias participativas
-, mas cujos mecanismos eleitorais são semelhantes aos dos representantes partidários – característica das democracias representativas. Este modelo híbrido radica no peso da cultura política
uruguaia, baseada nos partidos, o que não deixa de constituir uma das suas debilidades quando
se compara com outras experiências, sendo causa de atritos com os membros das Juntas Locais.
Para se compreender o OP de Montevidéu, pelo menos antes de 2005, é importante observar
como o sistema de três pólos (Junta Local, ao mesmo nível do Conselho de Moradores enquanto
órgão de natureza social, e pólo institucional, com funções burocráticas) se foi invertendo na
prática, passando a Junta Local, órgão político-partidário, para a posição cimeira, o que também está de acordo com o sistema político uruguaio, extremamente “partidocêntrico”. Mas as
Juntas Locais desaparecem com a criação, em 2010, dos Governos Municipais – embora não esqueçamos que, sendo um órgão eleito, os seus actores são os partidos políticos -, para os quais
a lei transfere um conjunto de competências importantes e a Intendência Municipal dota de
apreciáveis recursos. Embora não fique muito claro qual é o papel dos Conselhos de Moradores
no processo de descentralização, apesar de o decreto a eles referido lhes atribuir uma série de
competências alargadas (Veneziano, 2005), o que parece assente é que têm uma importância
fundamental na concepção, implementação e controle do OP. Isto remete para a tentativa de
uma maior ligação aos cidadãos, que é um objectivo cuja concretização não sabemos se se verificará, à semelhança do que aconteceu em 1998.
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5. Conclusões gerais
Partindo da nossa exposição e da sistematização das experiências de OP mencionadas no
princípio deste artigo, podemos fazer algumas reflexões de carácter geral.
Os OP, no Uruguai, ocorrem predominantemente a nível sub-nacional, sendo o de Montevidéu
a experiência pioneira, com vinte e dois anos de governação de esquerda. O processo de implementação deste mecanismo de participação generalizou-se relativamente de 2005 a 2010,
quando a esquerda assumiu o poder em vários Departamentos fora da capital.
Nos objectivos dos vários processos de OP, embora com diferentes tónicas, há elementos comuns: a participação cidadã, o fortalecimento da descentralização, a democratização das instituições departamentais e locais, a substituição das relações clientelares entre o governo e
a sociedade, o desenvolvimento local participativo e estratégico e a justiça social e equidade
territorial. Apresentam-se sob a forma mista de mecanismos de democracia participativa
(representantes sociais ou político-territoriais) e de democracia representativa (voto universal e secreto - e não de mão no ar, em assembleias), estão associados a projectos político-estratégicos dos partidos dos governos departamentais, e a iniciativa de implementar o OP vem
“de cima para baixo”. Podem estar igualmente ligados à modernização e à eficiência, não
sendo por acaso que este objectivo se evidencia em Rivera, onde a governação é assegurada
pelos partidos tradicionais. Além disso, em todos os casos, excepto Montevidéu, têm um fraco
nível de institucionalidade.
Da nossa análise complementar da sistematização dos OP no Uruguai, podemos concluir que
o facto de a esquerda ocupar o poder num Departamento não é condição necessária para que
se verifique o arranque de uma experiência de OP, uma vez que os casos Treinta y Tres (20052010) e Rocha (2005-2015) não foram desenvolvidos; apesar disso, é mais provável que eles se
desenvolvam em locais governados pela esquerda.
Podemos afirmar que em Paysandú se cumprem os princípios da universalidade e da vinculação, estando relativamente presente o da justiça social e ausentes os da deliberação e da
auto-regulação. No caso de Montevidéu, cumpre-se a universalidade, a vinculação (directa ou
indirecta), a justiça social e a co-regulação (Intendência Municipal, Conselho de Moradores ou
indivíduos) – não a auto-regulação; no entanto, as instâncias deliberativas estão limitadas à
criação das regras de funcionamento do OP e aos representantes sociais institucionalizados.
Do caso de Montevidéu podemos dizer que o OP e a descentralização, juntamente com a planificação, estão intimamente ligados. Houve também um processo de Reforma do Estado, de
carácter democratizante, que se opõe às reformas neo-conservadoras de segunda geração, da
rational choice12, sendo portador de um projecto político de procura da distribuição de riqueza
e – apesar das limitações – da criação de cidadania. Não é despiciendo o facto de serem os
sectores com taxas mais elevadas de NBI (necessidades básicas não satisfeitas) os que mais
participam nas eleições para os Conselhos de Moradores e no OP. Neste caso cumprem-se os
princípios da universalidade, da deliberação – para a criação de regras e através de representantes da Intendência Municipal e dos Conselhos de Moradores -, da co-regulação, que resulta
do anterior, da justiça social e da ligação aos cidadãos; aqui verificam-se, todavia, alguns problemas, uma vez que a participação nas eleições para os Conselhos de Moradores e no próprio
OP é pouco expressiva relativamente ao número de cidadãos. Verifica-se uma intensa participação em múltiplas instâncias e articulações entre vários sectores, mas com o envolvimento
de uma parte minoritária dos actores sociais.
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CONSTRUINDO UMA
CAPACITAÇÃO SUSTENTÁVEL
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
NA AMÉRICA DO NORTE
Resumo
Neste documento, começamos no Canadá, para seguir a disseminação do OP na América do
Norte através de breves descrições empíricas de cada caso de OP. Dada a nossa experiência baseada nos EUA, centramo-nos depois na prática de OP nos Estados Unidos, analisando alguns
dos aspectos únicos de implementação participativa do modelo de OP dos EUA e os respectivos
impactos iniciais. O documento explora depois dois desafios relativos ao crescimento contínuo
do OP - inclusão e sustentabilidade - e apresenta as oportunidades de melhoria nestas áreas. Por
último, olhamos para a futura expansão do OP nos EUA e realçamos as necessidades contrastantes de manutenção da sua forte base popular e de aumento da institucionalização do processo.
As eleições presidenciais de 2008 nos Estados Unidos fizeram história a muitos níveis. Barack
Obama tornou-se o primeiro presidente afro-americano dos EUA e os cidadãos, especialmente
jovens e pessoas de cor, afluíram em massa às urnas, estabelecendo um número recorde. Os
observadores políticos rejubilaram com a participação nas eleições de 62% dos eleitores ilegíveis (Barr); no entanto, esta taxa recorde de votação era considerada baixa de acordo com as
normas internacionais. Com uma afluência noutras eleições presidenciais recentes em torno
de 55% e taxas em eleições locais normalmente ainda mais baixas do que as eleições presidenciais, algo está claramente errado na democracia americana.
A maioria dos norte-americanos - particularmente os das comunidades com baixos rendimentos - está desligada das decisões políticas que definem as suas vidas. Muitos eleitores optam
por não se envolver no processo político porque não acreditam que a sua participação tenha um
impacto significativo nos resultados legislativos. O resultado é um ciclo vicioso: participação
eleitoral e envolvimento político fracos colocam as comunidades com baixos rendimentos no
fundo da lista de prioridades da maioria dos funcionários eleitos e afastam ainda mais estes
grupos. Sem formas significativas de colaborar com o governo, as comunidades com baixos
rendimentos são sistematicamente prejudicadas.
Os praticantes do Orçamento Participativo (OP) sabem que existem inúmeros motivos para que
o OP apele às comunidades de todo o mundo. Poderá ser para abordar questões como a corrupção, apropriação indevida, desigualdades socioeconómicas ou pouca confiança no governo.
Mas, foi este descontentamento com a capacidade de atrair e representar uma grande percentagem da população por parte do sistema democrático que, por fim, duas décadas após o surgimento do OP no Brasil, levou ao seu desenvolvimento nos Estados Unidos. O OP proporciona
um ponto de entrada vital no sistema político para todos os que não participam, ou não podem
participar, nos tradicionais processos democráticos representativos.
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Através deste documento, começamos no Canadá, para seguir a disseminação do OP na América
do Norte através de breves descrições empíricas de cada caso de OP. Dada a nossa experiência
baseada nos EUA, centramo-nos depois na prática de OP nos Estados Unidos, analisando alguns
dos aspectos únicos de implementação participativa do modelo de OP dos EUA e os respectivos
impactos iniciais. O documento explora depois dois desafios relativos ao crescimento contínuo
do OP - inclusão e sustentabilidade - e apresenta as oportunidades de melhoria nestas áreas. Por
último, olhamos para a futura expansão do OP nos EUA e realçamos as necessidades contrastantes de manutenção da sua forte base popular e de aumento da institucionalização do processo.

1. Origens do OP na América do Norte
Os OP, no Uruguai, têm sido implementados apenas no segundo nível político-territorial da
governação, o de Departamento, e está intimamente ligado a processos de descentralização ou
desconcentração. Por isso, consideramos pertinente descrever a forma como essa descentralização tem decorrido nos últimos anos.
Enquanto o OP se difundiu rapidamente pela América Latina e pela Europa, a América do Norte
demorou a tomar conhecimento. Foi apenas em 2000 que os primeiros casos surgiram no Canadá. A ideia de participação cívica nas despesas públicas não é novidade para muitos norte-americanos. Consultas das Câmaras Municipais fazem parte das mais antigas tradições democráticas americanas - mas a ideia de colocar poder directo de tomada de decisões nas mãos do
povo tem levado muito tempo a ser aceite. No entanto, as primeiras experiências demonstram
que a sociedade civil na América do Norte está preparada para uma participação mais profunda
e que, lentamente, os funcionários eleitos estão a ficar entusiasmados com a ideia de partilhar
o poder através do OP.

1.1. Guelph - Coligação de Apoio a Bairros
Aproximadamente 10 anos após o início do OP em Porto Alegre, a cidade canadiana de Guelph,
Ontário (115.000 habitantes) foi a primeira cidade norte-americana a implementar o OP para
atribuir fundos. O OP em Guelph foi gerido pela Coligação de Apoio a Bairros (NSC), uma coligação de grupos comunitários que trabalhou com o governo da cidade para atribuir uma mistura de
fundos públicos e privados com o intuito de satisfazer as necessidades da comunidade. No início,
a NSC distribuiu de forma igual estes fundos pelos grupos de bairro, mas esta situação foi alterada quando o Gestor de Desenvolvimento Comunitário da Cidade sugeriu que os fundos seriam
distribuídos mais equitativamente se os “grupos de bairro deliberassem sobre as suas necessidades e prioridades em conjunto.” Em 2000, os membros da NSC formalizaram o seu processo
de orçamento participativo num acordo escrito, reconhecendo pela primeira vez que estavam
a implementar uma prática internacional. O processo de Guelph atribuiu aproximadamente $
250.000 anualmente, entre 1999 e 2007, a uma mistura de projectos programáticos e de capital.
O processo envolveu diversas fases de deliberação local e ao nível das cidades, e os representantes de 12 comunidades determinaram os vencedores por consenso (Pinnington et al. 2009).

Toronto Community Housing
Mais ou menos na mesma altura em que a NSC começou a utilizar o OP em Guelph, a Toronto
Community Housing (TCH) também lançou um processo de OP em que arrendatários de ha24 0
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bitações sociais atribuíram fundos para aumentos de capital nos

disseminação do OP nos EUA e descrever o modelo de OP nos EUA e

seus empreendimentos habitacionais. Com 164.000 residentes, a

os respectivos impactos iniciais.

TCH serve algumas das populações mais vulneráveis de Toronto,
incluindo residentes com baixos rendimentos, novos imigrantes,
pessoas idosas e com deficiência, bem como famílias monoparen-

2. Primeiros Casos de OP nos Estados Unidos: Chicago e Nova Iorque

tais. Enquanto Guelph desenvolveu o OP de certa forma indepen-

A prática de OP nos Estados Unidos surgiu da colaboração infor-

dentemente do movimento internacional de OP, a TCH adoptou

mal entre activistas e investigadores de OP nos EUA e no Canadá, os

conscientemente um modelo de OP mais comum para abordar uma

quais esperavam que o OP fosse considerado nos EUA. Esta organi-

crescente exigência de poder de tomada de decisões face à auste-

zação deu frutos em 2009, quando o vereador de Chicago Joe Moore

ridade orçamental. Ao longo do tempo, o montante de fundos atri-

se voluntariou para se tornar o primeiro funcionário eleito nos EUA

buídos através do OP aumentou para $ 9 milhões por ano e mais de

a experimentar o OP. O vereador Joe Moore ficou a conhecer o pro-

6.000 arrendatários participaram em cada ciclo orçamental. O pri-

cesso no Fórum Social dos EUA de 2007, em dois workshops organi-

meiro ciclo fundou 237 projectos de capital a nível local, como no-

zados por membros do Projecto de Orçamento Participativo (PBP).

vos fogões, parques infantis e renovações de telhados. Em adição
a estes benefícios materiais, o processo ajudou os arrendatários a
conhecerem-se uns aos outros e ao governo da cidade (Baiocchi
and Lerner 2007).

2.1. Chicago
Em vez de esperar para mobilizar o apoio político para uma iniciativa mais tradicional ao nível da cidade, o Vereador Moore optou

Montreal - Bairro Plateau Mont-Royal

por avançar com um processo de OP mais localizado na sua Zona
(ward), uma comunidade de aproximadamente 60.000 pessoas no

O início do OP em Montreal, em meados de 2000, também foi di-

nordeste de Chicago. O processo, lançado em 2009 permite que os

rectamente inspirado pelo crescente apoio ao OP de Porto Alegre.

residentes decidam sobre o modo como será gasto o “menu mo-

O bairro Plateau Mont-Royal de Montreal implementou três ciclos

ney” da Zona, um montante no valor de $ 1,3 milhões de fundos de

de OP entre 2006 e 2008 para o respectivo orçamento de investi-

capital destinados a melhorias de infra-estruturas locais em pe-

mento. O Plateau Mont-Royal é um dos 19 bairros de Montreal, cada

quena escala. Com o apoio do PBP e o Instituto de Estudos de Políti-

qual com os seus próprios orçamentos descentralizados. O Groupe

ca, o primeiro ciclo de OP da 49.ª Zona envolveu aproximadamente

de Travail sur la Démocratie Municipale et la Citoyenneté colaborou

2.000 participantes.

com outras organizações comunitárias locais para ajudar o Plateau
Mont-Royal a desenvolver e implementar o processo de orçamento
participativo. O processo evoluiu todos os anos para dar mais poder
de tomada de decisões à comunidade. Enquanto o processo do primeiro ano foi breve e de natureza mais consultiva, os ciclos mais
recentes envolveram uma deliberação mais profunda e um controlo mais directo do orçamento. Até $ 1,5 milhões foram atribuídos
anualmente através deste processo (Baiocchi and Lerner 2007).

Após três ciclos orçamentais de OP na 49.ª Zona, o OP Chicago expandiu-se por mais 3 zonas (45.ª Zona do Vereador Arena, 46.ª Zona
do Vereador Cappelman e 5.ª Zona do Vereador Hairston) para o
ciclo de OP 2012-13. Para estabelecer um modelo de OP comum a
nível da cidade, os vereadores acordaram criar um Comité de Direcção de organizações ao nível da cidade e das Zonas, importando
o modelo do OP da Cidade de Nova Iorque. Em Maio de 2013, os eleitores irão decidir sobre o modo como serão gastos cerca de $ 4 mi-

O momentum para o OP no Canadá abrandou um pouco nos últi-

lhões em Chicago, graças ao árduo trabalho de aproximadamente

mos anos. Tal como a descontinuidade de outros processos de OP a

150 representantes comunitários de quatro Zonas.

nível mundial, a flutuação da prática de OP no Canadá coloca questões sobre a sustentabilidade do OP. À medida que os processos de
OP mudam, sabemos que o OP está ameaçado quando a vontade

2.2. Cidade de Nova Iorque

política, ou o apoio da comunidade, hesita. Mas o que pode ser feito

No Outono de 2010, o PBP e a Community Voices Heard (CVH), uma

para responder activamente a este risco? Quando estão reunidas

organização de construção de comunidades sediada em East Har-

estas condições necessárias para o início do OP, como podemos as-

lem, convidaram o Vereador Moore para ir a Nova Iorque. Em Nova

segurar que são mantidas? Estas questões permanecem sem res-

Iorque, Moore falou sobre a experiência do OP Chicago em dois

posta no Canadá, no entanto, vieram enquadrar a evolução do OP

eventos públicos realizados no Brooklyn College e no Pratt Insti-

nos EUA. Para debater esta questão, primeiro temos de verificar a

tute. Os Membros do Conselho Municipal, Brad Lander, Jumaane D.
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Williams e Melissa Mark-Viverito - Democratas, todos eles com experiência anterior
como organizadores de comunidades -, foram convidados a adquirir mais conhecimentos sobre o OP. Os membros do conselho estavam intrigados e convidaram o PBP
e a CVH a servir de gestores de projecto num novo processo de OP. Acompanhados
pelo Membro do Conselho Republicano Eric Ulrich, os membros do conselho empenharam-se em permitir que os residentes decidissem sobre o modo como seria
gasto um mínimo de $ 1 milhão dos seus fundos discricionários de capitais. Embora
cada distrito levasse a cabo o seu próprio processo de OP, os membros do conselho
concordaram num conjunto de regras comum para o processo, determinado por um
Comité de Direcção a Nível da Cidade.
No primeiro ano do processo (2011-2012), cerca de 8.000 pessoas participaram no
brainstorming, desenvolveram e votaram em projectos de capital, totalizando $ 5,6
milhões. Como foi dada especial atenção para envolver Nova-iorquinos que normalmente não participam no processo político, o OP mobilizou um grupo de Nova-iorquinos, racial, étnica e economicamente diversificado, tendo, em alguns casos, sido
mais representativo das populações dos distritos do que dos que votaram em 2009
nas eleições locais.
O êxito do primeiro ano do OP Cidade de Nova Iorque (PBNYC) inspirou mais quatro
membros do conselho - um Republicano, Dan Halloran, e três Democratas, Mark
Weprin, Stephen Levin e David Greenfield - para se juntarem ao processo de 2012-13.
Esperamos que o processo se propague a outros distritos nos próximos anos e desejamos que, no futuro, o OP se torne uma iniciativa a nível do Conselho Municipal.

3. Desenvolvimentos do OP: primeiro processo ao nível da cidade
3.1. Vallejo, Califórnia
Pouco mais de um ano após sair da bancarrota, a Cidade de Vallejo, na Região da
Baía de São Francisco, na Califórnia, alcançou um lugar de destaque como a primeira
cidade dos EUA a lançar um processo de OP a nível da cidade. Através do processo
de OP, os residentes desta cidade de tamanho médio e de grande diversidade, com
115.000 habitantes, estão a afectar 30% das receitas de um imposto sobre as vendas recentemente aprovado pelos eleitores, equivalendo a aproximadamente $ 3,4
milhões. Na Primavera de 2012, o processo foi aprovado através de uma resolução
do Conselho Municipal, sob a liderança do Membro do Conselho Marti Brown, progressista. O Conselho Municipal também acordou reservar $ 200.000 destas receitas
fiscais para implementar o processo.
Enquanto os fundos do OP em Chicago e Nova Iorque podem ser utilizados apenas
para financiar iniciativas de capital, as receitas do imposto sobre as vendas do OP
Vallejo podem ser utilizadas para um âmbito mais vasto de projectos, incluindo projectos de capital e programas e serviços. Mais de 500 residentes participaram nas
assembleias e, actualmente, cerca de 120 delegados do orçamento estão a trabalhar
em oito comités para elaborar uma lista inicial de mais de 800 ideias. A votação está
agendada para Maio de 2013.
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Tabela 1 Comparação do OP em Chicago,
Nova Iorque e Vallejo

CHIC AGO
Ano de início

CIDADE DE NOVA IORQUE

VALLEJO, C ALIFÓRNIA

2011

2012

Fundos Discricionários

Fundos Discricionários de Capital

Fundos do Imposto sobre as

controlados por Vereadores.no

controlados pelos Membros do Conselho

Vendas “Medida B” - aprox. $

mínimo $ 1 milhão por Zona

no mínimo $ 1 milhão por distrito

3,4 milhões

Subsídios de fundações

Mistura de subsídios de fundações e

Financiamento da cidade,

contribuições de Membros do Conselho

alguns subsídios de fundações

~ 60.000 residentes por zona, 4

~ 160.000 residentes por distrito, 8

~ 115.000 residentes

zonas a participar em 2012-2013

distritos a participar em 2012-13

~ 2.000 (49.ª Zona), números

8.000 (PBNYC Ano 1, 4 distritos)

2009 (49.ª Zona)
2012 (processo multi-zonas)

Fundos de OP

Fundos de apoio para a implementação
do processo

População total

Auge da Participação, até à data

n. d.

para o processo multi-zonas n. d.
Número mínimo de Assembleias

5 (por distrito) O OP Chicago estipula que, pelo menos,

9 (incluindo uma tarde, uma

uma assembleia tem de ser realizada à tarde

manhã e uma em Espanhol)

Requisitos para Desempenhar as

Interveniente Comunitário (sem

Funções de Delegado Orçamental

restrição de idade)

Selecção de Delegados Orçamentais

14 anos de idade e interveniente comunitário

Auto-selecção

Condições para Votar

Residentes, idades superiores a 16 anos. Estas condições também estendem a votação do OP
a não cidadãos e outros que não podem votar em eleições políticas

Votação
Selecção dos Projectos Vencedores

A votação tem uma duração superior a 1 semana, em muitos locais e em diferentes horas. Sem votação online.
É pedido aos participantes na votação que seleccionem diversos projectos favoritos. Os projectos vencedores são os que
recebem a maioria dos votos, até que os fundos tenham sido distribuídos. Não são considerados critérios adicionais.

Exemplos de Vencedores

Murais públicos

Reparações em casas de banho e actualizações

Jardins comunitários

tecnológicas de escolas, câmaras de vigilância

n. d.

e de monitorização do tráfego

3.2. Outros Casos e Perspectivas de Futuro
Em toda a América do Norte, têm surgido diversos casos adicionais de orçamento participativo e estão em desenvolvimento muitos outros processos novos. Os exemplos abaixo são apenas uma selecção dos que se encontram em curso - mas ilustram que o OP é um movimento crescente, a emergir e
desenvolver-se de formas novas e empolgantes.
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Durante a Primavera de 2012, o Brooklyn College, parte da Universidade de Nova Iorque (CUNY),
1

Os fundos de inclusão são uma parte do excedente

tornou-se a primeira universidade dos EUA a envolver estudantes no OP. Com as orientações

orçamental do ano anterior, os quais são divididos

de Mike Menser, professor no Brooklyn College e co-fundador do PBP, os estudantes decidi-

entre os supervisores municipais como fundos

ram sobre o modo como seriam gastos cerca de $ 20.000 em fundos governamentais para es-

discricionários.

tudantes. Os estudantes votaram na renovação de um salão do campus que tinha deixado de
funcionar, transformando-o num espaço que poderia ser utilizado para exposições de arte.
Numa empolgante demonstração de apoio, o Presidente do Brooklyn College contribuiu com
fundos complementares, para que também pudesse ser realizado um projecto adicional. A Escola Primária Pública de Ridgewood, em West Vancouver, no Canadá, envolveu-se num projecto
similar em 2005, permitindo que os seus estudantes decidissem sobre a atribuição de $ 2.000
de fundos do Conselho Consultivo de Pais.
Pouco após o OP Vallejo, um dos sete Supervisores de São Francisco, David Chiu, decidiu completar a atribuição de $ 100.000 em fundos de “inclusão”1 à comunidade num processo de OP
abreviado. Neste processo, os residentes participam em reuniões para propor e priorizar programas, actividades e projectos de capital. O pessoal de Chiu desenvolve então estes projectos
e, na Primavera de 2013, apresentá-los-á à comunidade para votação.
Enquanto os Estados Unidos demoraram a começar o OP, os observadores aperceberam-se rapidamente quando estes casos iniciais começaram. Os defensores estão ocupados a mobili-

Mapa 1 Orçamento Participativo na América

zar apoio entre os grupos comunitários e os funcionários eleitos em todo o país - e diversos

do Norte

funcionários eleitos incluíram o OP nas respectivas plataformas eleitorais. Com um interesse
significante tanto da população como dos funcionários eleitos de todo o país, existem dezenas
de municípios onde o OP pode brevemente tornar-se uma realidade. Os êxitos nos EUA também
têm gerado um interesse renovado pelo OP no Canadá.
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4. Um Modelo (In)Comum
Aprendendo com as experiências de OP de todo o mundo, o Projecto de Orçamento Participativo
(PBP) surgiu como um dos principais defensores e prestadores de assistência técnica de OP nos
Estados Unidos. Co-fundado em 2009 por Gianpaolo Baiocchi, Josh Lerner e Mike Menser, o PBP
presta assistência técnica ao OP em Chicago, Nova Iorque e Vallejo. Embora cada cidade tenha
adaptado o OP às suas circunstâncias e aos seus interesses únicos, o PBP propôs um modelo similar, apresentado abaixo, em todos os três processos.

4.1. Concepção do Orçamento Participativo
Na maioria dos casos de OP de todo o mundo, os funcionários eleitos e o pessoal municipal concebem e implementam o processo de OP, e os cidadãos são, na melhor das hipóteses, convidados
a ajudar na revisão das regras de um ano para o outro. Para fazer com que o OP seja participativo
logo desde o início, o modelo de PBP começa por reunir um Comité de Direcção local para conceber e ajudar a implementar o processo. Composto por organizações sem fins lucrativos, grupos
de apoio e representantes da comunidade local, o Comité de Direcção determina as regras e o
calendário do processo de OP através de uma série de workshops e exercícios interactivos. Estas
decisões são compiladas num Manual do OP, revisto anualmente com contributo dos participantes em todos os níveis do processo.
Em Nova Iorque e Chicago, os Comités de Direcção determinam as regras a nível da cidade que
são depois aplicadas separadamente em cada distrito participante. Para ajudar a gerir a implementação local, cada distrito tem um Comité de Liderança Distrital composto por voluntários e
grupos locais. Estes Comités associam-se aos gabinetes dos membros do conselho ou dos vereadores para implementar o processo de OP, ajudar a coordenar eventos, facilitar reuniões e conduzir acções de sensibilização para divulgar o OP. O seu papel crucial no processo de OP, e no do
Comité de Direcção, será exaustivamente discutido na próxima secção deste capítulo.

4.2. Assembleias
O processo de OP público começa com assembleias de bairro, onde os membros da comunidade
ficam a conhecer o orçamento da cidade e de que modo o OP funciona, antes de serem divididos
em pequenos grupos para um brainstorming de ideias para os fundos. Os facilitadores ajudam
a liderar o debate sobre as necessidades da comunidade e registam as ideias. Também é pedido
aos voluntários que desempenhem as funções de delegados orçamentais, que irão trabalhar
para desenvolver estas ideias iniciais. As assembleias são dispersas pela cidade ou pelo distrito, e por vezes são realizadas em reuniões comunitárias, escolas, centros de terceira idade, para
envolver as populações com menos possibilidades de viajar. As ideias também são recebidas
online, por e-mail e via telefone.

4.3. Processo Relativo a Delegados Voluntários
Os delegados orçamentais voluntários trabalham então para transformar as ideias iniciais para
os fundos em propostas completas. Os delegados orçamentais são auto-seleccionados e não existe limite ao número de delegados. Ao longo de diversos meses, trabalham em comités temáticos
ou demográficos (por exemplo: Parques, Ruas e Passeios, Segurança Pública, ou Jovens, Pessoas
Idosas e Língua Espanhola) para priorizar as ideias da assembleia de bairro na sua área temática.
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É-lhes pedido que avaliem as ideias com base em critérios de necessidade, benefício e viabilidade, e que conduzam a pesquisa em locais do projecto. Os delegados encontram-se pessoalmente
com os funcionários da agência e o pessoal municipal para obter as informações técnicas necessárias para desenvolver as propostas. Os representantes da agência e o pessoal municipal ajudam
a examinar os projectos em termos de viabilidade e fixação de preços.

4.4. Exposições dos Projectos
Nas Exposições dos Projectos, os delegados orçamentais apresentam o seu trabalho à comunidade e obtêm comentários e sugestões para fazer as revisões finais às suas propostas. Estes eventos
festivos servem para celebrar o trabalho dos delegados orçamentais, para reforçar a comunidade
e voltar a envolver o público em geral com o processo de OP antes da votação.

4.5. Votação
A decisão final é tomada através de votação pública. Em Chicago, Nova Iorque e Vallejo, os direitos
de voto no processo de OP foram alargados a um público mais vasto do que nas eleições políticas,
incluindo jovens com idades superiores a 16 anos (a idade de voto em eleições políticas nos EUA é
18), não cidadãos (e populações sem documentação) e pessoas que perderam o seu direito de voto
como resultado de encarceramento. A votação é realizada durante diversos dias e ao longo de muitos eventos em locais públicos. É pedido aos votantes que seleccionem as suas escolhas preferidas
numa votação privada. Os residentes também podem votar nos gabinetes dos funcionários ou na
Câmara Municipal. Nenhum caso dos EUA experimentou a votação online até ao momento.
No final do período de votação, funcionários e voluntários contam os votos. Os projectos que
recebem mais votos, até que todos os fundos tenham sido atribuídos, ganham os fundos; não
existem critérios adicionais ou considerações para a atribuição. Os projectos vencedores são
anunciados num evento público, que serve como uma celebração do processo de OP e uma oportunidade de agradecer aos voluntários e participantes. Os projectos vencedores são então incluídos no orçamento da cidade para o exercício seguinte e implementados pela cidade. O tempo
da implementação varia de acordo com a cidade e o tipo de projecto - desde diversos meses até
diversos anos. Até à data, não têm existido mandatos legislativos que tornam a votação de OP
uma decisão vinculativa. No entanto, salvo questões técnicas e de engenharia, os funcionários
eleitos têm apoiado os resultados do OP num interesse para proteger a sua credibilidade junto
dos votantes.

5. Implementação Participativa
Entre 2009 e 2012, o OP nos Estados Unidos envolveu mais de 10.000 pessoas na decisão sobre
o modo como são gastos $ 10 milhões em fundos públicos. Para o ciclo de OP 2012-13, a prática
expandiu-se significativamente - começando em Vallejo e São Francisco, duplicando a sua dimensão em Nova Iorque e quadruplicando em Chicago. No final de 2013, aproximadamente $ 27
milhões terão sido atribuídos através do OP nos Estados Unidos.
Um dos principais factores da rápida multiplicação do OP nos Estados Unidos é o nível de envolvimento da comunidade sem precedentes que surgiu como resultado do OP. Este envolvimento
inclui não só participantes no processo, mas também esforços de voluntários que se dedicam a
dirigir o processo de OP. Enquanto na maioria dos casos em todo o mundo, a decisão política de
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levar a cabo o OP inclui um compromisso burocrático e financeiro de implementar o processo de
OP, nem sempre foi este o caso nos EUA.
Uma vez que o OP em Nova Iorque e Chicago teve início a nível submunicipal, os processos não
têm conseguido recorrer ao apoio centralizado e às infra-estruturas do governo da cidade para
ajudar a implementar o OP. Vereadores e membros do conselho municipal raramente conseguem
criar partes substanciais dos respectivos orçamentos limitados para pagar acções de sensibilização, materiais e outros serviços públicos. Têm pouco pessoal com experiência limitada em
envolvimento comunitário, que frequentemente vê o OP como uma carga adicional nos seus horários sobrecarregados. E porque o OP é tão recente, os seus gabinetes recebem pouco apoio da
burocracia municipal - de facto, por vezes encontram resistência. Como resultado, estes processos de OP frequentemente esforçam-se por obter os recursos e a capacidade necessários para
implementar um processo amplo, inclusivo e sustentável.
A expansão do papel da sociedade civil no OP, para incluir a concepção e gestão do processo,
permitiu que o OP nos Estados Unidos colmatasse estas lacunas. Esta parceria fundamental dos
funcionários municipais e da sociedade civil na implementação do OP tornou-se um dos maiores pontos fortes da prática de OP nos Estados Unidos. Expandiu a capacitação e a aprendizagem
dos aspectos da iniciativa, proporcionando uma oportunidade de desenvolvimento de liderança,
e aumentou a legitimidade do processo aos olhos dos participantes. De forma mais importante,
incitou um tremendo investimento comunitário no processo de OP, que, a longo prazo, irá promover apoio ao OP.
Os membros dos Comités de Direcção e de Liderança Distrital desenvolveram um profundo sentido de responsabilidade e compromisso para com o Processo de OP. Como resultado, contribuíram
com uma significante quantidade de recursos adicionais e esforço de voluntários relativamente
ao Processo de OP, que tem ajudado a compensar a falta de financiamento governamental. No
primeiro ano de PBNYC, o PBP estima que centenas de voluntários tenham doado mais de 20.000
horas de voluntariado. Estes contributos pertencem a três categorias principais: promoção e angariação de fundos; apoio técnico; e mobilização e envolvimento.

5.1. Promoção e Angariação de Fundos
Os membros do Comité de Direcção são cruciais para a promoção do OP a funcionários eleitos,
bem como para o desenvolvimento e a execução de planos para a expansão do OP em Nova Iorque
e Chicago. Em Nova Iorque, uma organização de membros do Comité de Direcção incluiu o interesse de um candidato político no OP como um aspecto dos respectivos critérios de aprovação.
Outros grupos participaram regularmente em sessões informativas para o Conselho Municipal e
reuniram-se individualmente com os funcionários eleitos para promoverem o OP. Estes grupos
ajudaram a promover a sensibilização do OP nas respectivas áreas locais e nos Estados Unidos,
através de publicações e palestras, e assegurando a cobertura dos meios de comunicação social
para processos de OP.
Os membros do Comité de Direcção também têm sido cruciais para a angariação de fundos para
o OP da parte de fundações privadas. Têm servido de patrocinadores fiscais do OP e elaborado os pedidos de contribuição. Particularmente em Chicago, onde os Vereadores não estão em
condições de contribuir com quaisquer fundos para a implementação do processo de OP, este
financiamento tem sido a chave para a viabilidade do OP. Dando donativos em espécie de qualquer tipo, desde refeições completas em reuniões até serviços de tradução e horas de trabalho
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para conduzir a pesquisa, os Comités de Direcção e de Liderança Distrital têm acelerado o
progresso do OP em cada cidade.

5.2. Apoio Técnico
Os membros do Comité de Direcção e do Comité de Liderança Distrital contribuem com a sua
experiência individual para o processo de OP, frequentemente numa base gratuita. Grupos comunitários ajudaram a criar formações de sensibilização e envolvimento orientado no processo
de OP. Os programadores conceberam ferramentas online para apresentar ideias e manter o público informado sobre o progresso do OP. Os designers criaram materiais publicitários, boletins
de voto e modelos para os cartazes dos projectos. Alguns grupos governamentais desenvolveram materiais para explicar o processo de orçamentação urbana e compilaram estatísticas e
mapas para ajudar a informar a tomada de decisões. Outros orientaram os comités de delegados
orçamentais sobre o trabalho numa área temática específica ou facilitaram eventos de OP e formaram outros facilitadores, para ajudar a assegurar que os eventos são divertidos e inclusivos.
Alguns membros do Comité de Direcção também fizeram com que associações de pesquisa de
alto nível seguissem e avaliassem o OP. Nestes comités, professores universitários, investigadores e grupos de reflexão locais desenvolvem e administram estudos, realizam entrevistas e
escrevem os relatórios de avaliação final, que têm sido cruciais para explicar os impactos do OP
ao promover a adopção em novos cenários.

5.3. Mobilização e Envolvimento
Os membros dos Comités de Direcção e de Liderança Distrital são essenciais para a implementação de um processo de OP altamente inclusivo. Conceberam o processo de OP tendo em consideração as necessidades de grupos marginalizados, como o requisito do OP de Chicago que pelo
menos uma assembleia de bairro deverá ser realizada durante a tarde, para atrair jovens, idosos
e trabalhadores do segundo turno laboral. A sua intensiva angariação de fundos e doações em
espécie, como alimentos, cuidados infantis e serviços de tradução, ajuda a reduzir algumas das
barreiras-chave à participação no que respeita a grupos com baixos rendimentos.
Os membros dos Comités de Direcção e de Liderança Distrital também são parceiros-chave dos
funcionários eleitos em termos de criação de um esforço de sensibilização geral e popular que
possa atrair diversos participantes. Ajudaram a desenvolver planos de sensibilização para chegar às comunidades que têm menos probabilidades de participar no processo e implementaram
de forma incansável estes planos por telefone, porta-a-porta, através de prospecção e outros
métodos. Recrutar e gerir dezenas de voluntários para conduzir estas acções de sensibilização
multiplicou as capacidades dos funcionários eleitos e completou a experiência frequentemente
limitada do seu pessoal com tácticas de mobilização da população.
Ao envolver estas três actividades, os Comités de Direcção e de Liderança Distrital reforçaram
os processos de OP, introduzindo recursos adicionais e mão-de-obra, a fim de assegurar que
o processo é acolhedor e atractivo para uma população diversificada. Em grande medida, foi
devido ao seu papel no processo, por exemplo, que o PBNYC envolveu quase 8.000 participantes
no primeiro ano, incluindo uma grande parte de participantes que nunca antes tinham estado
envolvidos em processos políticos e comunitários. O PBNYC envolveu bastante mais pessoas
com baixos rendimentos do que as eleições locais; em alguns dos distritos até foram sobre-re248
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presentadas comparativamente à demografia dos distritos. Mais de 20% dos votantes do PBNYC
nasceram fora dos EUA - muitos dos quais não poderiam participar numa votação tradicional
(Projecto de Desenvolvimento Comunitário 2012). Estes resultados indicam que o OP pode ser
uma resposta poderosa à fraca representação de determinados grupos no processo político. Ao
envolver uma variedade de intervenientes no OP, como participantes e como líderes investidos,
estes processos estão a criar uma comunidade de defensores que irão trabalhar no sentido de
melhorar os impactos do OP e lutar pela sua continuidade.

6. Desafios e Oportunidades para o Futuro
Embora os processos de OP nos EUA tenham conseguido muito com recursos limitados, ainda
existe lugar para crescimento. Reflectindo sobre os quatro anos de prática de OP nos Estados
Unidos, vimos duas áreas principais carentes de melhorias que aumentarão a sustentabilidade e
encorajarão a sua disseminação em novas cidades. Para sustentar o apoio da comunidade relativamente ao processo, temos de o tornar mais inclusivo, não apenas através de esforços de sensibilização mais extensivos, como também facilitando a participação de grupos marginalizados.
Para aumentar a vontade política de OP, temos de tornar o processo mais fácil de implementar e
reduzir o trabalho necessário tanto por parte do pessoal como de voluntários.

6.1. Inclusão e Desenvolvimento de Competências
O OP nos EUA responde à fraca representação de grupos marginalizados no processo político tradicional e mantém a inclusão como um dos principais objectivos. Esperamos, no futuro, que o OP
venha não só a envolver mais participantes, como também vá mais longe e envolva as populações que não estão bem representadas na política tradicional, como comunidades de imigrantes
e grupos com baixos rendimentos. Os dados do primeiro ano do PBNYC mostram que os distritos
que dedicaram recursos a acções de sensibilização específicas e serviços de acção social, como
cuidados infantis, tradução e alimentos, tiveram taxas mais elevadas de participação de grupos
marginalizados (Projecto de Desenvolvimento Comunitário 2012). A atribuição de mais recursos
para acções de sensibilização e redução de barreiras à participação (como a disponibilização de
fundos de viagem a participantes), futuramente ajudar-nos-á a obter os nossos êxitos iniciais e a
tornar o OP ainda mais inclusivo. No entanto, atrair pessoas para eventos de OP não é suficiente
- o OP tem de fazer mais para se certificar de que os participantes permanecem envolvidos após o
seu contacto inicial com o processo. Anedoticamente, vimos que a manutenção dos participantes
era um motivo de preocupação durante o processo de delegados orçamentais. Ser um delegado
orçamental é a fase mais complexa e morosa do processo de OP e requer competências de investigação e facilidade de interacção com a burocracia urbana. O leque de competências com o qual
os delegados começam o processo de OP é um bom indicador do seu conforto durante o processo
e da sua probabilidade de permanecerem envolvidos. No Distrito 8 de Nova Iorque (East Harlem),
por exemplo, o facilitador de um comité observou que alguns dos seus delegados, membros de
um programa para ajudar ex-presidiários a permanecerem fora da prisão, necessitavam de mais
apoio do que outros para acompanhar as tarefas dos delegados orçamentais. Sem apoio suficiente, estes delegados são os que têm mais probabilidades de se sentirem frustrados com o processo
e de deixarem de participar. Duas acções ajudarão os processos de OP a manter um conjunto diversificado e representativo de delegados orçamentais no futuro.
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Em primeiro lugar, os praticantes de OP terão de fazer um grande investimento em
formação de facilitadores e assistência de facilitadores. Embora o facilitador do Distrito 8 tenha conseguido reconhecer o esforço dos seus delegados ex-presidiários e
tenha despendido tempo adicional a trabalhar com os mesmos, nem todos os facilitadores voluntários têm a experiência para promover a obtenção de consenso e colmatar o défice de competências entre os delegados. Uma formação mais extensiva pode
ajudar os facilitadores a reconhecer e apoiar os delegados que começam o processo em
desvantagem. Em segundo lugar, um maior arsenal de materiais de formação e recursos para delegados irão ajudá-los a navegar melhor pela burocracia urbana e pelo
processo orçamental, e desenvolver novas competências. Apoiar-se no potencial do
OP como uma experiência educacional não só ajudará os participantes a terem mais
sucesso como delegados, como também irá atrair mais pessoas para o processo.

6.2. OP Agilizado: Apoiar Voluntários e Pessoal
Para tornar o OP sustentável e ajudá-lo a crescer nos Estados Unidos, necessitamos de
garantir que não é exercida pressão excessiva sobre o pessoal e os membros da comunidade. Agilizar o processo facilitará a gestão do OP e proporcionará apoio adicional
para os indivíduos frequentemente sobrecarregados que o implementam.
O envolvimento de voluntários tem sido um dos grandes sucessos do OP nos EUA.
Uma melhor gestão dos voluntários através da utilização de ferramentas online e
formação adicional ajudar-nos-á a manter este sucesso, envolvendo mais voluntários e fazendo com que se sintam melhor preparados para o seu trabalho. Demonstrar apreço aos voluntários através de uma modesta compensação ou recompensas
simbólicas (celebrações, pequenos presentes ou certificados de realização) pode ajudar a manter as pessoas envolvidas.
Os funcionários eleitos frequentemente hesitam em implementar o OP devido ao trabalho que envolve para o seu pessoal; facilitar o seu trabalho será um factor-chave na
disseminação continuada do OP nos EUA. O pessoal colabora com os Comités de Liderança Distrital e de Direcção para coordenar o OP, participa em praticamente todas as
reuniões do processo, examina os projectos através de agências municipais e supervisiona acções de sensibilização e comunicações. O pessoal também serve como "guardião" da memória institucional, mantendo as lições aprendidas entre ciclos à medida
que os participantes vão mudando. Sistemas melhorados de gestão da informação e
de comunicações irão reduzir a carga destas tarefas. O PBP deseja aprender com a prática anterior de OP e trabalhar com aliados em tecnologia de gestão da informação,
para criar ferramentas melhores para a compilação e o acompanhamento de ideias e
informações relacionadas com o projecto, localizar informações dos participantes e
recrutar e gerir voluntários.
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7. Controlo de Base e Institucionalização
Noutras regiões, o OP tem sido mais sustentável quando inserido na

Simultaneamente, o processo de OP Vallejo mantém o elemento

legislação - e esperamos que isto aconteça nos Estados Unidos. Para

crucial de controlo comunitário. Um forte Comité de Direcção tem

além deste tipo de institucionalização, as cidades têm de se empe-

mantido um papel activo no processo, não apenas através da con-

nhar mais em fornecer os recursos adequados para a implementa-

cepção de regras de OP no início do ciclo orçamental, mas prestan-

ção do OP. Tal como ocorreu noutros lugares, o OP iria beneficiar da

do apoio durante todo o processo - desde a organização de assem-

contratação de pessoal dedicado e de ter um meio de financiamento

bleias e agindo como facilitadores, até à mobilização da população e

fiável para pagar os materiais necessários, reduzindo a necessidade

alavancagem da cobertura pelos meios de comunicação social. São

de procurar subsídios de fundação e contribuições em espécie.

defensores do OP que irão lutar para manter o controlo comunitário

Embora a institucionalização venha a implementar o OP de forma
mais fácil e eficiente, reforçando assim a vontade política de implementar o OP, pode inadvertidamente tirar os membros da co-

à medida que o processo se desenrola. Através dos seus esforços, o
OP Vallejo está quase a ultrapassar as taxas de participação verificadas em Nova Iorque e Chicago.

munidade do seu papel de liderança no processo. Isto colocaria o

Em Vallejo, vemos que os recursos suficientes promovem uma im-

investimento da comunidade em risco durante o processo e danifi-

plementação mais fácil e que o controlo comunitário ajuda a asse-

caria alguns dos maiores impactos do OP nos EUA. Simplificar o OP

gurar uma participação comunitária mais profunda. Embora seja

não pode eliminar o espaço para a participação da comunidade na

muito cedo para perceber se o balanço de Vallejo, no que respeita a

sua implementação, mas sim afunilá-lo no sentido de melhorar os

apoio político e popular, se irá manter, acreditamos que este caso

impactos fundamentais do processo. O OP não beneficia por pedir

um dia servirá de modelo para a sustentabilidade de outros casos

aos membros da comunidade que executem tarefas triviais, como

de OP na América do Norte. Já podemos começar a ver esta cultura

organizar refeições para reuniões e tomar notas - de facto, estas

política de mudança de parceria na cidade. O pessoal da Câmara

actividades podem esgotar e tirar o poder aos participantes. No

Municipal está novamente inspirado para trabalhar com a comuni-

entanto, floresce quando os membros da comunidade conduzem o

dade e considera a experiência de OP recompensadora e esclarece-

processo através do controlo da regulamentação e do envolvimen-

dora. Existe agora um interesse demonstrado no estabelecimento

to e apoio dos seus vizinhos. Para promover esta participação co-

de um cargo permanente de envolvimento comunitário na Câmara

munitária capacitada, a institucionalização do OP significa prever

Municipal, no sentido de expandir a colaboração de base do gover-

um novo tipo de burocracia urbana - uma que envolva activamente

no, mesmo para além do OP.

os cidadãos e apoie os seus esforços.

O crescimento continuado do OP nos Estados Unidos da América

Esperamos vir a saber de que modo as experiências de OP, no res-

será um produto da nossa capacidade de equilibrar apoio centra-

to do mundo, se envolveram com esta questão. No entanto, já co-

lizado e controlo comunitário. Como prestadores de assistência

meçámos a ver o equilíbrio do apoio institucional centralizado e o

técnica na América do Norte, o PBP está a trabalhar no sentido de

controlo comunitário no OP em Vallejo. O Conselho Municipal de

desenvolver as ferramentas de formação e assistência necessárias

Vallejo tornou-se o primeiro órgão legislativo nos EUA a aprovar

para assegurar que o apoio institucional é impulsionado no sentido

uma resolução formal para implementar o OP. Como resultado,

de apoiar os princípios de inclusão e controlo comunitário no OP.

também reservaram fundos suficientes para a implementação do

Ao envolver, de forma significativa, um público diversificado no OP

OP, o que permitiu que a Câmara Municipal estabelecesse novas

e apoiar melhor os responsáveis pela implementação do OP, po-

posições para o pessoal de OP. Este pessoal gere o processo de OP

demos assegurar o seu desenvolvimento saudável e duradouro na

e coordena esforços de sensibilização - tarefas que o pessoal exis-

região. Por seu lado, o OP na América do Norte cumprirá a sua pro-

tente não estava preparado para realizar. Como este pessoal não

messa de criar um espaço para que todos se possam envolver com

está focado na implementação do OP, outros funcionários da Câ-

o respectivo governo e ajudar a reparar a democracia americana.

mara Municipal estão mais dispostos a prestar assistência técnica
para facilitar o desenvolvimento dos projectos. A implementação
de fundos também paga os materiais necessários, disponibiliza
bolsas a facilitadores e trabalhadores na área da sensibilização,
adquire serviços para reduzir as barreiras à participação e permite
a formação extensiva e o apoio contínuo de facilitadores.
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COMPROMISSO CÍVICO
ATRAVÉS DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO NA CHINA:
TRÊS LÓGICAS DIFERENTES
EM ACÇÃO
Sumário

Palavras-chave

Este artigo procura desenvolver uma compreensão do orçamento participativo (OP)

China;

na China, mediante a análise de três lógicas distintas - administrativa, reforma política e capacitação dos cidadãos - e do modo como estas operam e se interligam. É
apresentado um resumo dos antecedentes do OP, seguido de uma visão geral das três
lógicas, do levantamento dos desenvolvimentos e actividades de OP em toda a China, uma abordagem de diversos padrões e características relacionadas de OP, uma
avaliação de OP em função de um número de critérios dentro das três lógicas e uma
consideração das perspectivas para o OP. A análise baseia-se em diversas fontes,

Compromisso cívico;
Orçamento participativo;
Reforma administrativa;
Reforma política;
Capacitação dos cidadãos.

incluindo artigos de jornais e revistas, envolvimento pessoal em cinco experiências
de OP nos últimos seis anos e inúmeras visitas e entrevistas a funcionários nacionais
e locais. A conclusão geral é de que, enquanto a lógica administrativa continuará a
dominar as experiências de OP, o reforço das competências de Congressos Locais do
Povo continuará a ser condicionado pela cautela dos líderes centrais e pela resistência dos governos locais. De igual modo, a capacitação dos cidadãos através do OP será
limitada pelo controlo do governo.

Introdução
O Orçamento Participativo (OP) surgiu no Brasil no início dos anos 90 como um mecanismo de redistribuição que favorecia os pobres (Baiocchi, 2005). É uma forma de
compromisso cívico activo que permite que os cidadãos participem em processos
de tomada de decisões orçamentais. Também é uma estratégia de mobilização da
esquerda política, cujo mandato consiste na libertação, autogovernação e democracia radical. Quando o OP foi introduzido na China, o governo chinês reformulou as
suas ideias principais, projectando o OP como um programa para travar a corrupção,
melhorar a eficiência administrativa e reforçar a capacidade do Estado (Collins and
Chan, 2009). Reformulado desta forma, o OP torna-se uma ferramenta de incorporação administrativa, expandindo a participação e diminuindo a contestação. Isto tornou-o um instrumento atractivo noutros mecanismos administrativos controlados
pelo Estado, como a Unidade de Feedback em Singapura e a Lei Relativa a Queixas no
Vietname (Rodan and Jayasuriya, 2007).
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Por detrás do OP da China encontram-se três lógicas distintas baseadas na administração, reforma política e capacitação dos cidadãos. Cada lógica denota diferentes conceptualizações e
compreensões do OP, constituindo diferentes enquadramentos onde operam programas e actividades de OP. Cada uma destas gera e reproduz padrões de comportamento e aponta para
direcções diferentes.
A lógica administrativa aborda questões respeitantes ao modo como os administradores introduzem o OP e o modo como o OP pode reforçar e melhorar o processo administrativo. Quando
a lógica administrativa domina o OP, é provável que o conceito de cidadania seja diluído e até
perdido, excepto em termos da possibilidade de escrutínio público de orçamentos.
A lógica de reforma política difere da lógica administrativa, na medida em que alguns funcionários locais, estudantes e ONG usaram o OP para rejuvenescer os Congressos Locais do Povo
na China, para os fazer funcionar mais eficazmente e tornar os deputados mais poderosos (Ma,
2007). Nesta lógica, o OP tem menos a ver com o processo de orçamento limitado do que com
um vasto programa de reformas políticas (Li, 2008; Yang 2007).
A lógica de capacitação dos cidadãos é caracterizada por cidadãos activistas e ONG que consideram a participação dos cidadãos no processo de orçamentação um direito político e exigem
o poder para decidir a atribuição de orçamentos em comunidades locais. O OP visa cultivar e
capacitar os cidadãos, e, deste modo, altera a relação entre o Estado e os cidadãos, a favor dos
últimos. Muita da literatura sobre OP baseia-se na lógica de capacitação (Santos, 1998).
Embora a lógica de reforma política e a lógica de capacitação dos cidadãos se sobreponham,
diferem uma da outra de formas importantes. Como reforma política, o OP é essencialmente
um processo dominado pela elite; como OP de capacitação dos cidadãos centra-se no cidadão.
Adicionalmente, o primeiro visa estabelecer a democracia representativa onde os deputados
examinam o orçamento, enquanto o último pretende estabelecer a democracia directa onde os
cidadãos comuns debatem e decidem o orçamento.
Evidentemente, as três lógicas não são tão óbvias; elas interligam-se. Embora alguns elementos das três lógicas sejam compatíveis e mutuamente complementares, outros entram
em conflito e prejudicam-se. A maioria dos casos de OP é tudo menos simples no mundo real.
Frequentemente estão nos limites de duas lógicas e por vezes sobrepõem-se. Não obstante,
analiticamente estas três lógicas ajudam a desenvolver uma compreensão da complexidade do
OP na China e a estabelecer um enquadramento para que sejam feitas comparações valiosas
com outros sistemas. Relatórios de vários jornalistas e um pequeno número de discussões académicas sobre o tema celebram experiências de OP, focando a reforma política e a participação
dos cidadãos (Ma and Niu, 2007; Zhang, 2007a, b; Su, 2007; Chu, 2008). Frequentemente carecem de análise académica crítica e dados empíricos sólidos, sendo muitas vezes enquadrados
pelo entusiasmo pela capacitação dos cidadãos. Consequentemente, a lógica administrativa de
OP tem sido pouco estudada e negligenciada.

Breve histório do OP na China
Embora a ideia e a prática de OP no Brasil tivessem sido apenas formalmente introduzidas na
China no final dos anos 90 (Zhongguo fazhan yanjiu jijin hui, 2006; Chen, 2007a), desde o início
dos anos 90, os aldeões chineses ou representantes das aldeias têm monitorizado a orçamentação com o objectivo de assegurar que os líderes das aldeias cobram dinheiro para bens públicos,
distribuem os rendimentos da aldeia de forma justa e investem o dinheiro da aldeia de modo
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mais eficaz (He, 2007). A isto chamava-se “a abertura da conta da aldeia” e “a gestão democrática da conta da aldeia” (Cai and Yuan, 2005; Feng, 2007).
Em 1991, o Congresso Local do Povo em Shenzhen criou um comité orçamental onde os deputa-
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dos tiveram a oportunidade de examinar o orçamento. Em 1998, a província de Hebei introduziu
o orçamento por sector, o que significa que os orçamentos parciais foram divulgados aos deputados do povo do Congresso do Povo para apreciação e deliberação. Em 2004, a municipalidade
de Huinan em Xangai realizou uma experiência no âmbito do orçamento público. Experiências
similares nas municipalidades de Xinhe e Zeguo foram conduzidas em 2005; posteriormente,
espalharam-se por 8 municipalidades vizinhas em Wenling, em 2009, e 79 municipalidades na
prefeitura de Taizhou, em 2010. O OP também foi introduzido por uma dezena de governos ao
nível das ruas, entre 2006 e 2008, em Wuxi e Heilongjiang.
Foram feitos fortes apelos no sentido da transparência e abertura orçamental em toda a China.
No entanto, o sucesso tem sido frequentemente conquistado com dificuldade contra a renitência
de governos. Em Shenzhen, por exemplo, três cidadãos comuns começaram a exigir o acesso
a informações orçamentais em 2006. Passaram por muitas tentativas, apresentando pedidos a
uma dezena de agências do governo central e uma dezena de governos locais, mas foi-lhes sendo
sempre negado até que, em Outubro de 2008, o Departamento de Saúde Pública de Shenzhen permitiu que lessem o orçamento destinado à saúde (Huang, 2008; Wang, 2007). No final de 2010, um
terço de 92 departamentos em Shenzhen tinham divulgado informações orçamentais.1
Resumindo, a nível das aldeias, existem milhares de projectos de OP implementados. A nível
da cidade ou municipalidade existem mais de uma dezena de projectos de OP. Mais de vinte
projectos de OP foram implementados ao nível das ruas. Apenas alguns projectos de OP foram
realizados a nível da cidade e a nível nacional. O número de projectos de OP ainda é muito reduzido comparativamente ao número de aldeias, municipalidades e governos ao nível das ruas.
No entanto, a direcção do OP é clara: estão a ser introduzidas cada vez mais experiências de OP.

As três lógicas de OP
Na China existem três compreensões diferentes de OP em termos das três lógicas identificadas
acima. Na lógica administrativa, o OP oferece aos cidadãos um mecanismo para expressarem
as suas preferências e opiniões, e procura adequar a escolha do povo ao plano do governo. Examina a atribuição do orçamento, identifica a prioridade dos projectos e estabelece um sistema
financeiro público moderno. Os princípios do OP são a transparência do orçamento e o acesso
equitativo a recursos públicos.
Na lógica de reforma política, o OP é visto como um instrumento para introduzir a democratização local na China. Amplia a definição de OP, uma vez que os agentes da participação incluem
não só os cidadãos comuns, como também deputados anteriormente excluídos do processo orçamental. Os deputados do povo são vistos como cidadãos ou representantes de cidadãos. Em
sentido estrito, nem deveriam ser considerados parte do OP, uma vez que são elites. Mas no
sistema político único da China, o OP visa torná-los mais poderosos e responsáveis perante os
cidadãos que os elegem. Projectos deste tipo na China merecem ser chamados de OP, dado que
frequentemente existe um processo em que os deputados consultaram e se ligaram aos cidadãos. De forma notável, as condições antecedentes influenciam a compreensão e o processo
de OP. Na China, com a falta de democratização ao nível do regime, o OP é visto, na melhor das
hipóteses, como democratização local. O OP da China está mais centrado na governação do que
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o do Brasil, onde o Partido dos Trabalhadores visava atrair mais eleitores através do OP e onde o
OP se tornou um programa de democracia radical para deter o curso do neoliberalismo.
Na lógica de capacitação dos cidadãos, o OP é um processo em que, ou através do qual, os cidadãos e as ONG podem exigir acesso a, atribuir e decidir o orçamento. Esta lógica está muito próxima da experiência no Brasil, mas não domina, na política real, nem dentro nem fora da China.

Problemas, incentivos e motivos do OP
Existem graves problemas nos processos de orçamentação na China. Problemas incluem principalmente uma sobre-concentração de poder orçamental, uma falta de transparência, pouca
participação dos cidadãos na verificação e monitorização de sistemas orçamentais, favoritismo, uma falta de equidade social e a não consideração plena das necessidades de grupos desfavorecidos. Frequentemente, o poder discricionário do executivo suplanta a supervisão legislativa. O saco azul extra-orçamento é uma fonte de corrupção.
Para lidar com os problemas acima mencionados, o governo chinês introduziu reformas orçamentais, incluindo a separação de receitas e despesas para fundos extra-orçamento, a centralização da gestão das despesas e serviços de conta do governo (Ang, 2009), a eliminação de
múltiplas contas descentralizadas e a criação do sistema de afectação temporária de conta.
Adicionalmente, o Congresso Nacional do Povo (CNP) criou o Comité de Elaboração do Orçamento em 1998 e os Congressos Locais do Povo experimentaram a reforma da deliberação orçamental (Yang, 2004; Ma, 2005).
Outra reforma envolve os cidadãos. Esta é necessária para lidar com o problema comum a nível
mundial de que as necessidades do povo frequentemente não são satisfeitas em orçamentos
estatais. O OP tenta sair do processo orçamental burocrático normal.
No passado, o processo orçamental era a única actividade do estado, mas à medida que a preocupação aumenta sobre questões como o bem-estar público e o fornecimento de bens e serviços, o orçamento está a evoluir para um orçamento público. Subjacente a esta transformação
de orçamento estatal para orçamento público tem estado o cenário de mudança de economias
políticas. Em alguns condados ou municipalidades em Zhejiang, por exemplo, as contribuições
fiscais de empresas privadas constituem mais de 70 por cento do orçamento local 2. Isto salienta
a necessidade de uma maior participação dos cidadãos, transparência, consentimento e deliberação. Se os cidadãos e o sector privado pagam impostos, exigem transparência orçamental
para assegurar que o seu dinheiro não é desperdiçado. Isto sustenta a lógica da capacitação dos
cidadãos. As dinâmicas na China, hoje, por vezes lembram os primórdios da história dos parlamentos em Inglaterra, em que as classes médias negociavam com os monarcas voz política em
troca de receitas fiscais (Bates, 1991).
Os incentivos para a introdução de OP na China incluem travar a corrupção, melhorar a governação, alcançar abertura e transparência, prestar serviços sociais ao povo local e utilizar
os resultados de OP para lidar com resistência legítima (Hess, 2009; O’Brien, 2006). O OP pode
proteger funcionários do governo contra acusações de corrupção, mediante o aumento de
transparência credível. Com as receitas governamentais locais cada vez mais dependentes de
empresas, quase todos os funcionários são normalmente considerados corruptos na cultura
popular da China. No entanto, os líderes estão a aprender a usar transparência e tomada de
decisão participativa, a fim de evitar ou minimizar acusações de que as suas decisões foram
compradas por desenvolvedores ou outras elites empresariais.
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Nos casos em que as decisões são difíceis e causam prejuízos, o OP permite que os líderes desviem
a responsabilidade para processos e, deste modo, evitem a culpa (Weaver, 1986). Existe frequentemente uma tensão entre recursos limitados e procura elevada - quem recebe exactamente o

2

Entrevista a funcionários locais em Zeguo e

outras municipalidades, em Março de 2005.

primeiro serviço é uma decisão difícil. A participação dos cidadãos proporciona um escudo político para funcionários que têm de tomar tais decisões difíceis sobre questões orçamentais.

3

Entrevista em Wenling, em 2009.

Frequentemente, líderes locais aspiram criar uma “marca” política para tais experiências políticas. Os líderes de Wenling procuram “honra” para o seu contributo para a reforma política.
Esta parece ser a motivação subjacente à lógica de reforma política. Todas as experiências de
OP dependem da vontade de as realizar por parte dos líderes que proporcionaram os recursos
essenciais em primeiro lugar, mas existem limites inerentes na sustentação do OP.

Organizadores do OP
Muitos actores desempenham um papel na organização do OP. O financiamento internacional
desempenha um papel importante. O Banco Mundial conduziu, desenvolveu e encorajou a disseminação do OP em todo o mundo, facilitou o diálogo entre o Sul e o Norte, e organizou projectos para reforçar a criação de capacidades. O financiamento do Banco Mundial destinado a
países desenvolvidos explica o facto de a maioria das experiências e projectos de OP ocorrerem
em países desenvolvidos. Na China, o Banco Mundial disponibilizou verbas para a experiência
na cidade de Jiaozuo. A Fundação Ford também financiou a pesquisa, conferências e até o custo
de experiências de OP.
O pluralismo burocrático é outra força motriz. Diferentes organizações governamentais competem por recursos e influência. O Ministério das Finanças na China tem envidado esforços no
sentido de criar um sistema financeiro moderno em que o OP seja uma pequena parte. O CNP e
os Congressos Locais do Povo criaram comités orçamentais. Os deputados estão envolvidos na
apreciação e deliberação de orçamentos; e os orçamentos têm agora de ser tornados públicos.
De forma notável, o presidente do Congresso Popular de Wenling, Zhang Xueming, promoveu
activamente experiências de OP, instruindo cinco municipalidades para o fazerem em 2008,
seis em 2009 e dez em 2010.3 A Fundação para o Desenvolvimento do Conselho de Estado também desempenhou um papel crucial na organização de experiências de OP em larga escala em
Wuxi e Heilongjiang.
A maioria dos projectos de OP são processos de cima para baixo (top-down), com contributo limitado de baixo para cima (bottom-up). Isto difere do caso do Brasil, onde as organizações participativas têm sido criadas pelo partido de esquerda e apoiadas pelo mesmo. O OP chinês é executado sem um sistema bipartidário e pressão eleitoral. A Contraparte Central (CCP) desempenha um
papel central no apoio, na aprovação e na monitorização de experiências de OP. Frequentemente,
as organizações partidárias locais tomam as decisões cruciais sobre projectos de OP.
Estudantes chineses e ONG têm desempenhado um papel importante a ajudar projectos de OP e
a impeli-los no sentido de reformas políticas e capacitação dos cidadãos (Yang, 2009). A Action
Aid International China (AAIC), divisão chinesa da Action Aid International, organizou alguns
projectos de OP ao nível das aldeias. O China and the World Institute (CWI), chefiado por Li
Fan, aconselhou sobre a experiência de OP na municipalidade de Xinhe. Ma Jun, um especialista em orçamento e governo local da Universidade Sun Yat-Sen, também formou os deputados
em Wenling. Os estudantes das Universidades de Deakin e de Stanford também prestaram assistência ao projecto de OP de Zeguo.
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No entanto, apesar de algumas ONG estarem envolvidas em pro-

em Yuedong conseguiu resistir a um imposto ilegal cobrado pelo

jectos de OP, só a sociedade civil permanece ineficaz e inactiva no

governo da municipalidade. Também está organizada uma avalia-

desenvolvimento do OP na China. Pelo contrário, no Brasil, grupos

ção participativa da eficácia e eficiência da dotação orçamental do

da sociedade civil, como associações de bairro, têm estado activa-

governo em Guangxi.4

das e têm sido bastante eficazes a este respeito.

No contexto de

autoritarismo, é impossível desenvolver qualquer forma independente de deliberação pública. Tais práticas na China contrastam
com práticas de OP mais comuns no Brasil e em sociedades liberais
do Ocidente, onde a existência, o envolvimento e a organização da
sociedade civil é central, e até se torna um critério que permite avaliar, relativamente a experiências de OP.

Entre Março e Junho de 2006 foi organizada uma série de fóruns
deliberativos na aldeia de Bianyu, na Província de Zeguo. Foram
consideradas cinco questões-chave: migrantes, um plano para aldeias, gestão de resíduos, plantação de árvores e gestão de terras
colectivas de aldeias. Estas questões envolveram o orçamento das
aldeias, no que respeita ao modo como o financiamento das aldeias
seria pago e o modo como os aldeões teriam de contribuir. O resultado desta deliberação determinou a política de aldeia, em ter-

Diversos parceiros do OP
Existe uma série de modelos de OP: por exemplo, cidadão-dominação no Brasil, negociações entre intervenientes noutras partes da
América Latina e activismo de ONG no Reino Unido, onde as candidaturas a financiamento são apresentadas a governos locais e geridas por ONG para comunidades locais. Na própria China existem
variações significativas no OP em termos de padrões, instituições,
procedimentos e métodos. O OP pode ser categorizado como gerador de receitas, distribuidor de despesas e controlador de orçamento. Embora os projectos de OP em aldeias incluam estes três aspectos, os projectos estão limitados, na maioria dos casos, à categoria
de distribuição de despesas.
O OP normalmente envolve os seguintes processos: a decisão administrativa para a introdução do OP e do respectivo tema, a decisão sobre a parte do orçamento que será sujeito a OP (que pode variar entre 3 e 10 por cento na maioria dos casos), a etapa de recolha
de informação, a proposta e a respectiva fase de selecção, a fase de
consulta de especialistas, reuniões e deliberações dos cidadãos, a
fase final de decisão do governo e a fase de implementação. Também existem processos ocultos que envolvem a negociação entre o
governo e os estudantes, aconselhamento e financiamento de doadores internacionais - e, de modo importante, monitorização pelo

mos do modo como deve ser utilizado o dinheiro da aldeia (He and
Wang, 2007; He, 2008).
Experiências de sondagem deliberativa (SD) foram organizadas
e viabilizadas na cidade de Zeguo, envolvendo consulta política e
deliberação pública com referência a questões orçamentais (He,
2008; Lin and Hu, 2008). Foram realizadas cinco experiências no
dia 9 de Abril de 2005, 20 de Março de 2006, 20 de Fevereiro de
2008, 21 de Fevereiro de 2009 e 6-7 de Março de 2010. Estas consideraram a escolha de 30 (em 2005) e 35 (em 2006) projectos de infra-estruturas que afectam o futuro da cidade e o orçamento total
da cidade em 2008-10. Em cada ocasião foi reunida uma amostra
aleatória, cientificamente determinada, da municipalidade, para
um dia inteiro de deliberação. Foram distribuídos documentos
informativos, cuidadosamente equilibrados, pelos participantes.
Foram realizados debates em pequenos grupos com moderadores
devidamente formados e as perguntas desenvolvidas em pequenos
grupos foram levadas para duas grandes sessões com um painel de
doze especialistas diferentes. Foram realizados dois inquéritos antes e depois de cada uma das deliberações. Na experiência de 2005,
o resultado final dos inquéritos foi submetido ao Congresso Local
do Povo, que depois o aprovou como política do governo através de
votação (He, 2008, chs. 11 & 12; Fishkin, et. al, 2010).

Gabinete de Segurança Pública. Diferentes padrões são aparentes
nas três lógicas de OP.

OP sob a lógica de reforma política
O exame parlamentar de orçamentos nacionais, estatais e locais

OP sob a lógica da capacitação dos cidadãos
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domina em países como o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália. De modo semelhante, as reformas financeiras chinesas

Os OPs ao nível das aldeias dispõem de mecanismos e efeitos de

tentaram reforçar o papel do Congresso do Povo até ao calibre do

capacitação dos cidadãos que têm em consideração o modo como

poder parlamentar no Ocidente. O OP deveria ser compreendido

devem ser recolhidos fundos, geradas receitas e a melhor utiliza-

em relação a este objectivo de reforma política central. Dois casos

ção da riqueza das aldeias. A Action Aid International China esteve

são aqui dignos de menção. O primeiro caso envolveu a selecção

envolvida num projecto de OP na aldeia de Yuedong, na província

de projectos de serviços públicos por deputados do povo na Cidade

de Anhui. Como resultado deste projecto, a associação paralegal

de Huinan, perto do Aeroporto Internacional de Shanghai Pudong.

BAOGANG HE

Aproximadamente 15 por cento do orçamento total da cidade em 2004-06 foi atribuído a projectos que melhorariam o dia-a-dia do povo. Entre 2004 e 2006, 32 projectos, com uma dotação
orçamental total de 149.600.000 yuan, foram escolhidos por deputados locais eleitos.
O processo de OP começou com uma consulta entre deputados locais do povo e cidadãos sobre
projectos de serviços públicos. Uma equipa de trabalho, composta por especialistas locais, examinou o mérito de cada projecto e considerou o orçamento global e a distribuição. A equipa de
trabalho apresentou então uma proposta aos deputados locais para deliberação. Em Huinan, especialistas e elites locais desempenharam um papel significante na decisão sobre os projectos
finais. Isto deveu-se ao facto de os funcionários locais pensarem que os cidadãos comuns não
possuíam conhecimentos e competências para examinar o orçamento da municipalidade. Os ci-

4

http://www.chinacsrmap.org/E_Org_Show.

asp?CCMOrg_ID=121: acedido em 6 de Março de
2008. Os dois parágrafos que se seguem
baseiam-se em e abordam iniciativas e
envolvimento pessoais.

5

http://www.sccoop.gov.cn/main/

gncj/200912/20091219162153.html: acedido em 2 de
Abril de 2010.

dadãos foram consultados apenas em termos das suas preferências e dos seus desejos. O processo
de OP proporcionou uma oportunidade para que os deputados locais expressassem o desejo do
povo. Num dos casos, como uma proposta para a construção de uma escola local não estava na
ordem do dia, cerca de uma dezena de deputados abandonaram a reunião em forma de protesto.
O segundo caso é a análise do orçamento, por parte dos deputados, em Xinhe (Chen and Chen,
2007; Chen, 2008; Zhu, 2007a). Em 2008, na cidade de Xinhe, Wenling, Província de Zhejiang, os
cidadãos participaram primeiro nas fases iniciais do processo orçamental, expressando as suas
preferências e preocupações. Seguidamente, entre 90 e 110 deputados foram divididos em três
grupos para análise do orçamento, seguida de debates acesos realizados no congresso local sobre cada rubrica do orçamento. Como resultado destes debates, os deputados locais propuseram
uma versão revista do orçamento global. Uma proposta de orçamento final foi então votada pelos
deputados locais. No dia 23 de Fevereiro de 2008, durante uma sessão de duas horas em Xinhe, a
maioria dos deputados exigiram um aumento numa determinada secção do orçamento e despesas governamentais reduzidas em algumas rubricas, como carros.

OP sob a lógica administrativa
A maior parte dos exemplos de OP fazem parte da categoria de lógica administrativa. A cidade
de Jiaozhuo, Província de Hunan, por exemplo, sob a supervisão do Ministério das Finanças,
introduziu uma série de reformas orçamentais como parte de um projecto do Banco Mundial,
no início de 1999. Estabeleceu e melhorou inúmeros procedimentos na obtenção de orçamentos
equilibrados, monitorizando a implementação orçamental e cedendo orçamentos a cidadãos e
deputados para escrutínio e debate.5
Na cidade de Wenling, Província de Zhejiang, mais de 80 participantes de 16 cidades debateram
o orçamento do sector de transportes públicos no dia 13 de Janeiro de 2008. Quatro debates
de grupos pequenos foram realizados de manhã e uma sessão plenária de tarde. Foram feitas
mais sugestões. Por exemplo, foi proposto que o custo de manutenção de estradas de aldeia
para aldeia fosse incluído no orçamento da cidade, devendo os fundos limitados disponíveis
ser utilizados da forma mais eficiente possível. Foi recomendado que o subsídio para idosos
não fosse incluído no orçamento dos transportes, uma vez que isto seria visto como corrupção
(Zhang, 2008; Zhu, 2008).
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De que modo operam as três lógicas no processo de OP?
6

Entrevista com funcionários de Wuxi, em 2007.

Lógica administrativa
Na lógica administrativa, o OP visa a construção de um sistema financeiro moderno, criando a
integração e colaboração de diferentes unidades burocráticas, melhorando a eficiência administrativa, desenvolvendo um processo orçamental mais transparente, reforçando as unidades
administrativas e prestando serviços públicos que satisfaçam as necessidades do povo - sujeito
a um grau de supervisão pública e escrutínio (Ma, 2009). A burocracia domina o processo orçamental, sendo o OP um processo essencialmente de cima para baixo. Mas pode gerar interesse
dos cidadãos, mediante a abordagem de aspectos comuns do quotidiano, como a construção
ou renovação de hospitais públicos locais, estradas e piscinas locais, ou a melhoria da saúde
pública e segurança. Actualmente, é bastante comum que os funcionários locais deixem que o
povo priorize os dez aspectos mais importantes do seu quotidiano.
As principais fases do processo de orçamentação na China envolvem expressões de preferências por cidadãos, propostas por unidades burocráticas, avaliações orçamentais por funcionários das finanças, peritagens, debates de comités partidários e governamentais, e deliberações
dos Congressos do Povo. Olhando para todo o processo, é evidente que os administradores dominam, enquanto a participação popular desempenha um pequeno, mas crescente, papel.
A lógica administrativa do OP tem efeitos positivos na emancipação dos cidadãos. A participação dos cidadãos torna-se uma parte necessária da lógica administrativa, porque os projectos
de interesse público têm de satisfazer as necessidades do povo. Os administradores confiam na
participação dos cidadãos para justificar, legitimar e implementar o orçamento. A participação
dos cidadãos serve de base a novas estratégias e práticas de gestão em que os líderes mais esclarecidos em experiências de OP se sentem obrigados a entregar pelo menos um pouco do seu poder de tomada de decisões aos cidadãos, a fim de conquistarem o seu total apoio. Por exemplo, a
sondagem deliberativa sobre questões orçamentais em Zeguo deu ao governo local um maior poder de persuasão dos oponentes de empresas e indivíduos locais poderosos para apoiar projectos
públicos seleccionados. A deliberação criou um poder de comunicação que tem dado uma grande
assistência aos administradores locais para a implementação das suas decisões (He, 2006, 2008).
A lógica administrativa do OP também condicionou a emancipação dos cidadãos. As autoridades de Pequim não autorizarão que o OP seja utilizado por dissidentes ou forças da oposição.
Tanto os líderes nacionais como locais têm de ponderar os riscos políticos do OP, de modo a
manter afastada a formação de quaisquer movimentos de cidadãos independentes (Cai, 2008).
Embora as actividades de OP não sejam, em certa medida, um fenómeno global, o estabelecimento de uma rede de OP nacional na China provou ser difícil. Apenas em áreas não políticas,
como programas educativos e programas que incluam mulheres, é possível desenvolver e promover completamente o OP centrado no cidadão. A participação limitada e controlada é uma
parte da ordem administrativa. O OP administrativo está mais orientado para governação do
que centrado na capacitação dos cidadãos, necessitando as experiências de OP de aprovação
política e administrativa para assegurar os recursos necessários e a autoridade política. O forte
controlo do governo explica o baixo nível de capacitação dos cidadãos na China.
Diversos funcionários locais chineses, que tinham sido convidados pela Fundação Ford para visitarem o Brasil, foram inspirados pelo OP brasileiro, mas tinham fortes reservas relativamente ao
processo dominado pelos cidadãos. Viam-no como demasiado igualitário, demasiado favorável
aos pobres e essencialmente insustentável.6 O OP na China é essencialmente uma experiência
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controlada e organizada. O OP orientado para a governação foca-se

funcionários de Wuxi foram forçados a definir um limite de 300.000

principalmente em áreas funcionais da administração, na melhor

yuan em 2007, depois de terem aprendido uma lição com a expe-

das hipóteses, produzindo uma boa governação. Os projectos de OP

riência de OP de 2006, em que os residentes locais pediam persis-

na China travaram a corrupção de forma limitada. Ao abrir o pro-

tentemente cada vez mais dinheiro. Em Xinhe, a regra do equilíbrio

cesso de orçamento, os deputados locais e participantes cidadãos

é que um aumento de algumas rubricas seja seguido de uma descida

são capazes de questionar a dotação orçamental para pessoal do go-

de outras. Zeguo utilizou métodos de selecção aleatórios para mi-

verno e rubricas, como uma “outra categoria” não especificada ou

nimizar qualquer tendência para um determinado grupo e desen-

“fundo de contingência”. Mas isto não reduz a dominação burocrá-

volveu um acordo duplo de tomada de decisões, que envolve tanto a

tica do processo orçamental.

voz do povo como a deliberação dos deputados. Em Huinan, o poder

Independentemente das diferenças de contexto, organização, ideologia e relações de poder, todos os projectos de OP são uma parte
integrante de uma estratégia de gestão pública, com diversas semelhanças notáveis entre muitos dos projectos. Em primeiro lugar,
existe o problema do acesso público à informação. A informação é

mais forte foi dado a especialistas do sector financeiro. Em todos
estes casos, os governos locais mantiveram a discrição administrativa para assegurar um orçamento equilibrado. Consequentemente,
a necessidade de um orçamento equilibrado condiciona o poder da
participação popular e a capacitação do OP.

frequentemente assimétrica, obtendo e compreendendo os administradores mais informação do que os cidadãos comuns. Para resolver este problema, a informação tem de estar disponível para os
cidadãos. No entanto, quando aos cidadãos é facultada informação
detalhada sobre rubricas orçamentais - por exemplo, 48 páginas
do orçamento da municipalidade de Zeguo -, normalmente não a
conseguem compreender na íntegra e com a clareza de que necessitavam. Para lidar com este problema, os organizadores do OP têm
de fornecer versões simplificadas ou condensadas. Mas, do mesmo
modo, a informação pode ser perdida, involuntariamente distorcida
ou intencionalmente manipulada em muitas experiências de OP.

Lógica de reforma política
O OP numa democracia em desenvolvimento, como o Brasil, existe
como uma invenção extraparlamentar ou um mecanismo de monitorização, mas é frequentemente considerado redundante numa
democracia liberal completamente instaurada, porque as legislaturas representativas escrutinam orçamentos. Pelo contrário, na
China, o OP é considerado um programa de reforma política que
visa rejuvenescer o sistema de Congresso do Povo, incluindo na
agenda o estabelecimento de um sistema genuinamente represen-

Em segundo lugar, é um mecanismo agregador e um instrumento

tativo. Neste contexto, o conceito de OP é alargado para incluir a

de redistribuição. O OP distribui fundos públicos para satisfazer

participação de deputados na análise de orçamentos, embora os ci-

as necessidades do povo em áreas de desenvolvimento e o forne-

dadãos comuns também contribuam. Deste modo, o OP na China,

cimento de bens e serviços públicos. Não obstante, em Wuxi, por

tal como em alguns países, pode ser visto como uma forma híbrida

exemplo, os resultados do OP tendem a favorecer a população mais

de democracia que combina níveis básicos de participação e repre-

idosa à custa de outros grupos. Comparativamente, no Brasil, os

sentação (Zhu, 2007a&b; Li, Lu and She, 2008; Zhang and Zhang,

resultados do OP favorecem os pobres devido aos participantes au-

2007). No entanto, a componente de democracia directa no Brasil é

to-seleccionados e à influência do Partido dos Trabalhadores. As-

muito maior do que na China e o OP no Brasil é visto mais além da

sim sendo, de que modo os funcionários locais lidam com a distri-

noção de governo representativo.

buição desigual ao nível da rua, distrito, aldeia ou municipalidade?
A solução de Wuxi foi criar um Banco de Projecto para assegurar
que todas as ruas têm uma parte igual, enquanto a de Xinhe foi
elaborar um esquema satisfatório através de uma negociação sofisticada e um sistema deliberativo.

Seria um fenómeno único se as experiências de OP chinesas conseguissem capacitar 50.000 Congressos Locais do Povo. Nas experiências de OP até à data, diversos secretários de partidos locais
e chefes de governos locais têm abdicado de algum poder - por
exemplo, a institucionalização de direitos dos deputados para ana-

O terceiro desafio é obter orçamentos equilibrados. Esta é uma

lisar e vetar orçamentos - a favor de Congressos Locais do Povo,

questão universal que todos os projectos de OP enfrentam. Quando

com o intuito de aprovar orçamentos sem a oposição de deputados

é dada ao povo a hipótese de se envolver na atribuição de um orça-

dissidentes. Os detentores do poder tiveram de ter em considera-

mento, este tende a exigir mais e, inevitavelmente, isto leva a um

ção as opiniões e os desejos de deputados, assumindo alguns com-

esticar do orçamento ou até a uma crise. A China desenvolveu di-

promissos. Ao mesmo tempo, também desenvolveram métodos

versos métodos e práticas para obter um orçamento equilibrado. Os

sofisticados para controlar deputados dissidentes - por exemplo,
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por meio de consultas “à porta fechada” e o método de votação aberta, para que consigam mo7

Entrevista e observação pessoal num

projecto de OP, em 2009.

8

Entrevista com Jiang em Wenling, em 2005.

nitorizar o processo de votação.7
Obviamente, a CCP domina todo o processo de OP. O poder legislativo tem sido reforçado numa
tentativa de conceder mais legitimidade às decisões do partido. Este processo é diferente do
Brasil, na medida em que o Partido dos Trabalhadores vê o poder legislativo como um obstáculo. Frequentemente, quando uma autoridade executiva organiza o OP, o objectivo é isolá-lo dos
legisladores. Comparativamente, este processo é notável. Quando o OP está em conflito com o
poder legislativo no Brasil, o Partido dos Trabalhadores promove e controla experiências de OP.
Pelo contrário, na China, quando o OP reforça os poderes legislativos, a CCP toma previdências
para garantir que é capaz de controlar todo o processo de OP. Esta comparação ilustra o modo
como diferentes lógicas políticas operam no que respeita ao papel do partido. Evidentemente,
qualquer opinião sobre a capacitação dos cidadãos não pode ignorar o papel do partido ou dos
partidos no processo de OP.
Os Congressos Locais do Povo são os principais actores e organizações no processo de OP. Nas
municipalidades de Xinhe e Huian, os deputados debatem e deliberam sobre o orçamento. Em
Zeguo, os cidadãos fazem uma escolha e apresentam os seus resultados ao Congresso Local do
Povo; os deputados depois têm o direito de rever o que lhes é apresentado. Em Wuxi, comités
de trabalho para projectos de OP incluem deputados locais e o congresso local tem um papel crucial na aprovação ou rejeição de qualquer projecto superior a 3.500.000 yuan. Embora o
congresso local tenha o direito de decidir a dotação orçamental, os cidadãos e a assembleia de
residentes têm a oportunidade de escolher os projectos.
Nos últimos anos, os Congressos Locais do Povo têm-se tornado mais assertivos. Em 2008, o
Congresso do Povo de Xinhe votou contra duas propostas revistas e o congresso local em Zeguo
quase perdeu todo o orçamento de 2008, quando um grupo de deputados abandonou a reunião
porque a sua proposta sobre uma questão escolar não tinha sido debatida.
Em termos de lógica de reforma política, o OP na China difere do OP do Brasil. Na China, o OP é
uma estratégia para a introdução da democratização local através de formas de representação
e participação. Por seu lado, no Brasil é um programa do partido de esquerda e um programa de
democracia radical. Nem é um programa estalinista nem um programa estatal mínimo neoliberal. Pelo contrário, é uma campanha política e uma ferramenta de mobilização para o Partido dos Trabalhadores, que desempenha um “papel instrumental em êxitos eleitorais do PT”
(Baiocchi, 2005). O OP ocorre dentro de uma política e sociedade de democratização no Brasil.
Desde a democratização do Brasil, o OP floresceu para um movimento social.
Na China, as experiências de OP estão a evoluir na falta de uma democratização ao nível do regime. A participação ao nível da governação afigura-se como uma alternativa real à democracia
ao nível do regime, uma vez que a CCP ainda não alargou a participação competente ao nível do
regime. Embora o regime tenha a capacidade de gerar e beneficiar do OP, desviando as exigências
políticas da democratização do regime, tal como está, o OP orientado para a governação ainda
não constitui um regime democrático. A este respeito, as críticas consideram o OP como “democracia deslocada” ou uma ilusão da democratização chinesa pelo facto de o governo chinês ter
imposto o controlo administrativo sobre os processos orçamentais. Referem também a resistência da CCP relativamente às eleições gerais, que são vistas como fundamentais para a criação de
legitimidade significativa (He and Warren, 2011).
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Lógica de capacitação dos cidadãos
Algumas medidas e estratégias estão a ser implantadas para capacitar os cidadãos, assegurar
a autenticidade e reduzir a manipulação. Por exemplo, em 2008, em Wenling, um regulamento
governamental foi introduzido para regularizar as práticas de OP. As reuniões de OP regularizado capacitam os indivíduos com um conjunto de direitos, como o direito de consulta pública,
o direito de igual preocupação em público e o direito de iniciar uma reunião e propor moções.
O mais importante é o direito ao consentimento, com qualquer projecto público local a necessitar de ser acordado pelo povo e aprovado mediante as assinaturas de todos os envolvidos. Em
Wuxi, os cidadãos têm o direito de monitorizar o processo orçamental. O projecto escolhido é
determinado por um voto dos representantes residenciais ou deputados locais e, por vezes, por
participantes seleccionados aleatoriamente através de um inquérito.
A lógica de capacitação dos cidadãos pode ser demonstrada pelo efeito da abertura do orçamento. Em 2005 e 2006, Zeguo não publicou o orçamento completo ao abrigo das experiências de OP,
mas apenas uma pequena parte do orçamento da municipalidade. Se Zeguo tivesse continuado
a ocultar orçamentos completos em experiências subsequentes, a situação do OP lá teria sido
bastante complicada. Em 2008, verificou-se um progresso significativo, quando o orçamento completo - todas as 48 páginas do mesmo - foi disponibilizado ao público. Foi o primeiro
processo orçamental na China a fazê-lo. No entanto, não foi nada fácil. A informação sobre as
rubricas revistas em 2008 foi escondida dos deputados e cidadãos na reunião de OP, em 2009.
Os deputados e cidadãos queixaram-se vigorosamente da falta de transparência da revisão do
orçamento na sua implementação efectiva. Eventualmente, o senso comum prevaleceu. Como
resultado das queixas, o documento informativo do OP de 2010, preparado e publicado pelo governo, forneceu informações sobre o modo como o orçamento de 2009 foi revisto. Este exemplo
mostra como pode ser exercido o direito de os cidadãos terem acesso à informação em nome da
abertura, mesmo sendo um processo gradual. Obviamente, o passo seguinte será ter deputados
e cidadãos a participar activamente em futuros debates e revisões orçamentais.
Um desenvolvimento na capacitação dos cidadãos é a tentativa, por parte de alguns líderes locais, de abdicarem de algum poder no processo de OP. Na experiência de Zeguo, a maioria dos
funcionários teve de se sentar no exterior de uma sala de aula para assistir a uma reunião e não
teve autorização para falar, para não influenciar as escolhas dos cidadãos comuns. Por último, a
escolha final dos cidadãos foi aprovada pelo Congresso do Povo de Zeguo como política oficial. Os
cidadãos foram capacitados através do processo de um mecanismo aberto e transparente, contribuindo a experiência para a construção de capital social e confiança mútua entre o governo local
e os cidadãos. O Secretário do Partido de Zeguo, Jiang Zhaohua, admitiu que “Embora eu tenha
abdicado de algum poder de tomada de decisão final, recuperámos mais poder porque o processo
aumentou a legitimidade da escolha de projectos e criou transparência pública no processo público de tomada de decisões. A política pública é, por esta razão, mais facilmente implementada”.8
A experiência relativa à lógica de capacitação dos cidadãos é limitada, fragmentada e condicionada pela lógica administrativa (cf. Cooke and Kothari, 2001; Hickey and Mohan, 2004). Existe
uma lacuna entre uma versão ideal de OP em que os cidadãos são activos, críticos e capazes de
atribuir fundos e o mundo real dos cidadãos que são instrumentais e orientados para a parte
material. Diversos padrões de comportamento emergiram nas reuniões de OP chinesas. Os cidadãos frequentemente pedem aumentos nos orçamentos para projectos relativos às circunstâncias das suas vidas, exigindo depois uma redução da despesa do governo. Exigem a distribuição de fundos públicos de modo igualitário, o que pode ter um efeito adverso de servir para
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reforçar a resolução da lógica administrativa. Segundo os administradores, não se
9

Entrevista com mais de 40 participantes

seleccionados aleatoriamente em Zeguo, em
Fevereiro de 2010.

pode confiar totalmente nos cidadãos e não se lhes pode conceder o poder total para
atribuírem orçamentos, embora os governos necessitem de os consultar.
O grau em que os cidadãos decidem o orçamento varia. Em Wuxi, os projectos escolhidos reflectiram as preferências do povo. Embora os votos de representantes residenciais tenham determinado o projecto final, não decidiu o montante total afectado no orçamento, que foi previamente decidido pelos administradores. Em Hiunan,
o primeiro contributo sobre diversos projectos veio dos cidadãos, mas funcionários
e deputados locais decidiram o resultado. Geralmente, os governos locais desempenharam um papel dominante. A quantidade de dinheiro que os cidadãos foram
capazes de controlar em todo o processo orçamental foi muito limitada. Os funcionários locais duvidaram da capacidade do povo de analisar o orçamento. Na preparação, foi proposto que 3 por cento do orçamento total fosse atribuído a um projecto
de bens públicos, permitindo que os participantes debatessem e decidissem sobre
os projectos mais importantes. Mas o governo da cidade tinha o seu próprio plano,
convencido de que o povo não sabia como tomar a decisão e que a escolha populista
levaria a uma distribuição injusta.
Os cidadãos têm frequentemente conhecimentos limitados sobre orçamentos. O
número de participantes cidadãos é relativamente pequeno, normalmente apenas
algumas dezenas - embora no caso de Zeguo existissem 200 a 300 pessoas. O nível
de interesse dos cidadãos é, muitas vezes, relativamente baixo, excepto se o governo
fornecer incentivos materiais, como o governo de Wuxi faz sob a forma de apoios
financeiros, recebendo cada distrito entre 200.000 e 300.000 yuan para projectos
de OP. Alguns participantes estão interessados apenas nos benefícios de projectos
públicos locais específicos e não em questões mais amplas. No entanto, diversos
apreciam quando “os nossos líderes nos dão a oportunidade de fazer uma escolha”.9
De forma mais ampla, é extremamente difícil para as ONG organizarem e fazerem
campanha a favor do OP sem o apoio do governo. As ONG chinesas são condicionadas
pela preocupação política sobre segurança nacional. O governo de Pequim está preocupado com o facto de as ONG virem a crescer descontroladamente, particularmente
as financiadas por doadores estrangeiros. As organizações de segurança pública monitorizam de perto a operação e a actividade das ONG. A preocupação governamental
com “más” ONG reforçou a lógica administrativa encontrada no controlo político e
administrativo. Neste ambiente, a sociedade civil não é muito forte na promoção de
experiências de OP. Isto contrasta claramente com o êxito do OP no Brasil, que tem
sido parcialmente o resultado do activismo de ONG. A sua força tem-lhes permitido
superar os limites criados pelos poderes administrativos. Numa democratização radical do Brasil, os cidadãos agora decidem distribuições orçamentais.
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Conclusões
Na China, as experiências de OP promoveram um grau de transparência e
equidade, proporcionaram oportunidades para que deputados e cidadãos
analizassem, debatessem e monitorizassem orçamentos, e melhoraram a comunicação entre governo e cidadãos. Em alguns casos, o OP rejuvenesceu os
Congressos Locais do Povo e levou ao desenvolvimento limitado de reforma
administrativa. No entanto, não levou a mudanças substanciais em estruturas de poder. Tanto o sistema como um todo e os fundamentos de processos
orçamentais mantiveram-se inalterados e, na maioria dos casos, o orçamento
ainda é considerado um orçamento estatal em vez de um orçamento público.
A vasta maioria dos OP ocorre ao nível local, em particular em aldeias. Existe
um número de histórias de êxito a este nível. Recentemente, no entanto, foi
feito um esforço considerável para expandir o OP a níveis mais elevados do
governo. Será interessante ver se a consulta pública, ao nível da cidade, sobre
projectos de bens públicos, se irá desenvolver para projectos de OP significativos. Na próxima década, existirão mais experiências de OP e uma crescente
participação de cidadãos. O CNP aprova o modelo de Xinhe e encoraja a disseminação de experiências em municipalidades. É provável que o governo aprove gradualmente mais regulamentos facilitadores e leis no que respeita ao OP.
As autoridades de Pequim continuarão a apoiar experiências de OP, desde
que se mantenham afastadas da política de oposição e se foquem no sistema
administrativo. A capacitação de Congressos Locais do Povo irá permanecer
condicionada pela cautela dos líderes centrais e pela resistência de governos
locais. De igual modo, a capacitação dos cidadãos através do OP será limitada
pelo controlo do governo. Na sua essência, a lógica administrativa permanecerá dominante em experiências de OP, sendo as lógicas de reforma política
e capacitação dos cidadãos, em grande medida, apenas secundárias, como
subprodutos suplementares.
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MUDANÇA DE ESCALA
NOS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS NA CHINA
A EXPERIÊNCIA DE CHENGDU
Resumo

Palavras-chave

Este documento apresenta e analisa o processo de Orçamento Participativo em

China;

Chengdu (população entre 14 e 18 milhões de habitantes), de longe o maior OP na
China, com mais de 50.000 projectos financiados e implementados entre 2009 e

Compromisso cívico;

2012, em mais de 2.300 aldeias e comunidades rurais. Tem-se como argumento cen-

orçamento participativo;

tral que o OP de Chengdu vai muito além da justiça espacial e da redução da crescente

Reforma administrativa;

divisão entre o desenvolvimento urbano e rural e as condições de vida. Supera igualmente um melhoramento massivo e único da vida quotidiana de milhões de habitantes das áreas rurais. Neste documento iremos demonstrar que o OP de Chengdu

Reforma política;
Capacitação dos cidadãos

está a produzir mudanças democráticas ao nível local, através da deliberação e de
mais poder para as pessoas.
O OP de Chengdu está posicionado como parte de um triângulo de inovação único: (i)
esclarecimento dos direitos de propriedade e aumento da garantia dos direitos dos
cidadãos no que respeita ao uso da terra; (ii) mecanismos para reduzir o diferencial
de prestação de serviços básicos urbanos/rurais e (iii) melhoria da qualidade dos serviços públicos em zonas rurais através de uma autonomia (mais democrática para os
aldeões). Após uma breve análise multidimensional, foram identificadas as seguintes diferenças em relação a outros OP na China: (i) processo endógeno; (ii) parte de
uma política e não de um mero programa; (iii) em grande escala e numa base rural; e
(iv) mudanças significativas nas práticas democráticas.
Uma das inovações-chave comparativamente aos OP no resto do mundo consiste na
possibilidade de utilizar os recursos de OP para empréstimos a médio prazo como
um mecanismo para fazer a ponte entre planeamento do desenvolvimento a curto e
a longo prazo. Apesar do seu sucesso, o OP em Chengdu enfrenta alguns desafios: (i)
a sua expansão das aldeias para as municipalidades; (ii) a necessidade permanente
de apoio do Partido Comunista a um nível elevado; (iii) investigação e avaliação insuficientes. Os desafios enunciados permitem perspectivar o reduzido risco de que o
OP de Chengdu venha a terminar num futuro próximo.

Introdução
O Orçamento Participativo (OP) surgiu no Brasil no início dos anos 90 como um mecanismo de redistribuição que favorecia os pobres (Baiocchi, 2005). É uma forma de
compromisso cívico activo que permite que os cidadãos participem em processos de
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tomada de decisões orçamentais. Também é uma estratégia de mobilização da esquerda polí1

CCPG em Cabannes, Y. versão chinesa FAQ sobre

tica, cujo mandato consiste na libertação, autogovernação e democracia radical. Quando o OP

OP para o Programa Habitat dos Estados Unidos

foi introduzido na China, o governo chinês reformulou as suas ideias principais, projectando

参与式预算72问 联合国人居署

编著,

China

o OP como um programa para travar a corrupção, melhorar a eficiência administrativa e re-

Social Press, 2010.

forçar a capacidade do Estado (Collins and Chan, 2009). Reformulado desta forma, o OP torna-

2

Consultar He, Baogang (2011). Envolvimento Cívi-

se uma ferramenta de incorporação administrativa, expandindo a participação e diminuindo

co através do Orçamento Participativo na China:

a contestação. Isto tornou-o um instrumento atractivo noutros mecanismos administrativos

três lógicas diferentes no trabalho. John Wiley &

controlados pelo Estado, como a Unidade de Feedback em Singapura e a Lei Relativa a Queixas

Sons Ltd.

no Vietname (Rodan and Jayasuriya, 2007).

1. Introdução e argumento
Chengdu é uma cidade em rápida expansão, com 14 a 18 milhões de habitantes, correspondente
a uma área metropolitana ou uma Região Urbana nos padrões ocidentais. O OP de Chengdu é,
sem dúvida, o maior OP na China e, muito provavelmente no mundo, com mais de 50.000 projectos decididos pelo povo e implementados durante o período de 2009-2012 em mais de 2.300
aldeias e comunidades rurais.
Um argumento central do presente documento é que o OP de Chengdu vai muito além da justiça
espacial e da redução da crescente divisão entre o desenvolvimento urbano e rural. Também vai
muito além de um melhoramento massivo e único da vida quotidiana de milhões de habitantes rurais. Neste documento iremos demonstrar que o OP de Chengdu está a produzir mudanças democráticas ao nível local, através do instrumento de deliberação e da concessão de mais poder para
as pessoas, não apenas para decidirem sobre a utilização dos dinheiros públicos, mas, ao mesmo
tempo, para os controlarem através de um mecanismo de supervisão liderado pelos próprios.

1.1. OP na China, uma questão emergente e desconhecida
“Existem principalmente dois modelos de Orçamento Participativo na China. O primeiro
é representado por Harbin, Heilongjiang e Wuxi, Jiangsu, e foi inspirado principalmente na
experiência brasileira e na de outros países. A característica marcante nestes casos é que os
residentes da comunidade participam na tomada de decisões, implementação, execução e monitorização de uma parte do orçamento público. O segundo modelo é ilustrado principalmente
por Wenling e Zhejiang, e a sua característica principal é a capacitação do Congresso Local do
Povo para implementar um processo com mais envolvimento específico na atribuição do orçamento governamental e na tomada de decisões relativamente ao mesmo.”1
Ainda que o OP de Chengdu seja bastante específico em muitos aspectos, que serão descritos mais tarde, não pode ser isolado de um movimento nacional que ainda se encontra numa
fase inicial de desenvolvimento e que se centra essencialmente na democratização orçamental
dentro dos limites administrativos de um regime de partido único. Será apresentada aqui uma
perspectiva histórica muito breve. Os textos, de Baogang He trazem uma perspectiva mais detalhada 2. Os primeiros registos importantes de Orçamento Participativo datam de 2004, na
Cidade de Xinhe, Cidade de Wenling, Província de Zhejiang. Através do debate deliberado, a
cidade incorporou a participação pública no quadro do Congresso do Povo, estabelecendo o Orçamento Participativo, e mexeu nos mecanismos internos do processo orçamental de tomada
de decisões, criando assim uma reforma sem precedentes para o debate sobre o orçamento
público ao nível popular.
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Desde então, as experiências de Orçamento Participativo têm sido implementadas
em vários locais na China. Trouxeram um forte efeito de demonstração na promoção
e no aprofundamento da reforma do orçamento público e no processo de democratização dos governos locais da China. Uma série de práticas-piloto têm sido realizadas
por todo o país, incluindo Jiaozuo, Harbin, Wuxi (2005), Minhang, Shanghai (2007),
Chengdu (2009) e a municipalidade de Baimiao, Sichuan (2010).
As práticas de OP na China variam de local para local, desde a simples consulta à deliberação com tomada de decisão directa. Apresentamos aqui algumas características:
a) Capacitação do Congresso Local do Povo. No caso de Wenling, Província de Zhejiang,
a forma de reforçar a prática de OP foi dar poder ao Congresso Local do Povo sobre
a aprovação e avaliação do Orçamento. Para além das reuniões anuais e regulares,
foram realizadas diversas reuniões adicionais pelos delegados do Congresso Local
do Povo para se deliberar sobre a atribuição do orçamento. Um Comité específico foi
criado no Congresso do Povo para supervisionar a execução do orçamento público.
b) Desenvolvimento e melhoria das regras participativas: por exemplo, desde 2006, a
Cidade de Wenling desenvolveu um conjunto de instrumentos e manuais para esclarecer e institucionalizar processos deliberativos.
c) Divulgação de informação orçamental detalhada. Por exemplo, a Cidade de Jiaozuo,
em Henan, divulga as respectivas despesas do orçamento público na internet o
qual permite o controlo por parte da população. A Cidade de Wenling inclui descrições orçamentais detalhadas relativas aos materiais disponibilizados durante as Conferências do Congresso Nacional do Povo. Ao mesmo tempo, o governo

Mapa 1 Localização de Chengdu, Sichuan, China.

também divulga orçamentos referente a projectos, aumentando a transparência
relativamente à informação orçamental.
d) Aumento da voz do Povo, tal como em Wenling, onde o debate deliberativo teve lugar
dentro do Congresso do Povo, permitindo aos representantes o seu envolvimento
directo no debate governamental sobre o orçamento. No caso de Wuxi, os representantes do Povo participam em todo o processo até à implementação do orçamento.

1.2. Apresentação de Chengdu, Capital de Sichuan
Chengdu é a capital da Província de Sichuan, com características predominantemente rurais, onde se incluem algumas das áreas menos desenvolvidas da China continental. Está localizada – ver mapa de localização 1 – a aproximadamente 2.000 kms
de Pequim e a 2.300 de Xangai, sendo frequentemente considerada uma passagem
para o Tibete. Ao mesmo tempo, Chengdu é uma das cidades com o crescimento mais
rápido na China, tanto em termos demográficos como económicos. De acordo com
o sexto censo demográfico nacional, em 2010, Chengdu (a quarta maior cidade na
China) tinha uma população ligeiramente acima dos 14 milhões de pessoas. O termo
“população” refere-se aqui às pessoas que estão inscritas no “HuKou” (registo de
famílias) e as que se registam quando permanecem na cidade durante mais de seis
meses. Estima-se que a população actual, incluindo os que não estão formalmente
registados como residentes, não tendo por isso direito a quaisquer serviços públicos,
se situe entre os 15 e os 18 milhões. Existem cerca de 5 milhões de pessoas registadas
e a viver em aldeias ou comunidades rurais. À medida que a cidade se expande, parte
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dos terrenos das aldeias, classificados como rurais, têm sido adquiridos pelo governo e por promotores imobiliários para expansão urbana. No entanto, os residentes
permanecem “rurais” e com direito a subsídios para serviços públicos.
Dadas a especificidade das divisões administrativas da República Popular da China,
apresenta-se a tabela abaixo que resume os níveis e a identificação das localidades
mencionadas neste documento.
Tabela 1 Divisões administrativas e políticas na

NÍV EL E NOME

T IP O S E EQUIVA L EN T E CHINÊ S

LOC A L IDA DE S MENCION A DA S NE S T E A R T IGO

1. Nível provincial

Província

Sichuan

2. Nível prefeitural

Município e prefeitura

Chengdu

3. Nível dos condados

Distritos

Qingyang

República Popular da China
3

Esta secção refere-se à tese principal de Shuwen

Zhou (2012) na Unidade de Planeamento do
Desenvolvimento, em Londres.

4

5

Nasbitt (2011), citado por Zhou (2012)

Rácio do rendimento urbano/rural disponível

Dujiangyan; Qionglai; Dayi
4. Nível das municipalidades

5. Nível das aldeias

per capita em Chengdu: 2,64 (2003) ; 2,54 (2005) e

• Subdistritos

Supo

• Cidades

Liujie; Youzha

• Aldeias

Heming; Mayan

• Comunidade (shèqû)

Qingbo

2,63 (2007). A descida é insignificante durante este
período, Zhou (2012).

Chengdu conta com 20 distritos, 6 dos quais no centro da cidade e considerados distritos urbanos, e os demais 14 são maioritariamente rurais. Os distritos mais popu-

6

Zhou, comentários sobre o projeto, Abril de 2013.

losos podem ter mais de 1 milhão de pessoas, enquanto as aldeias e as comunidades
rurais variam entre 1.000 e 5.000 pessoas. Nos padrões ocidentais, a chamada Cidade de Chengdu seria considerada uma Área Metropolitana ou uma Região da Cidade.
A Cidade de Chengdu cobre uma área de 12.390 km², com aldeias remotas a mais de
100 quilómetros de distância do Centro da Cidade.

2. Origens e Contexto
O Orçamento Participativo faz parte integrante de um conjunto de reformas iniciadas pelo Governo Municipal de Chengdu a partir de 2007, como uma região-piloto
definida pelo Governo Central, juntamente com outras, nomeadamente o Distrito de
Binhai (Tianjing) e o Distrito de Pudong em Shanghai3. Nasbitt 4 descreve as estratégias-chave de Chengdu como um “triângulo de inovação social”:
a) Esclarecimento dos direitos de propriedade, essencialmente para proteger os
direitos de propriedade dos residentes rurais e melhorar a eficiência do uso da terra através da garantia dos direitos de uso desta pelos aldeões.
b) Maior igualdade no acesso aos serviços básicos entre as zonas urbanas e rurais.
c) Melhoria da qualidade dos serviços públicos em zonas rurais através de uma autonomia, mais democrática para os aldeões. Foi concebido um esquema específico
para esta terceira fase da estratégia com o nome de “Serviços Públicos nas Aldeias
e Reforma da Administração Pública”. Esta estratégia, inclui o “OP” com recursos
adicionais canalizados para as zonas rurais pelo Município de Chengdu.
Resumindo, e antes de aprofundarmos cada um dos componentes do triângulo, o OP foi
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concebido pelo Município de Chengdu como um dispositivo “de cima

regulamentos para capacitar os aldeões no que respeita a tomada

para baixo”
, a fim de abordar os três desafios principais que existem

de decisões, monitorização e avaliação de projetos em matéria de

não só na Cidade, como também na maioria das cidades que enfren-

serviços públicos ao nível das aldeias. Fundos para serviços públi-

tam um crescimento económico em expansão:

cos são determinados anualmente para cada aldeia e são transfe-

• O primeiro relaciona-se com os direitos dos aldeões no que respei-

ridos para a sua conta.

ta ao uso da terra, tanto para habitação como para agricultura, se-

É no ano de 2008 que o governo municipal de Chengdu promulga

riamente ameaçados à medida que as zonas urbanas se expandem.

uma série de políticas e regulamentos para estabelecer um novo

• O segundo refere-se à crescente divisão entre desenvolvimen-

mecanismo de governação ao nível das aldeias.

to rural e urbano. Apesar do crescimento económico, as aldeias,
mesmo quando estão perto de zonas urbanas ricas, continuam a
ter rendimentos e níveis de serviço inferiores às zonas urbanas.
Em 2007, o rendimento per capita ou de uma família urbana era

Estas políticas incluem:
1) Criação de Conselhos de Aldeia

2,63 vezes mais elevado do que numa zona rural em Chengdu.

Como um órgão de tomada de decisões permanente para assun-

Além disso, conforme indicado por Zhou, esta diferença mante-

tos de autonomia das aldeias, o papel principal destes Conselhos

ve-se virtualmente estável em Chengdu entre 2003 e 2007, ape-

é tomar decisões e controlar se os direitos são respeitados na con-

sar do extraordinário crescimento económico.5

dução dos assuntos públicos, incluindo o OP. Em algumas aldeias,

• O terceiro refere-se ao antigo conceito de autonomia comunal que
dava direitos aos aldeões e da sua aspiração a uma democracia local.

os membros dos subconselhos, como o Subconselho Democrático
das Finanças e o Subconselho de Monitorização, são directamente eleitos pela população e os membros do Conselho de Aldeia são
eleitos entre os membros destes subconselhos.

2.1. Comissão para o Desenvolvimento Rural e Urbano Equilibrado de
Chengdu
Trinta anos de rápido crescimento económico na China trouxeram
prosperidade em simultâneo com a maior disparidade entre o rural
e o urbano na China. Tal como a maioria dos países em desenvolvimento, o governo chinês tem de enfrentar o desafio de combater as
desigualdades entre rural e urbano. Para explorar soluções para o
desafio, em 2007, o governo central anunciou Chengdu como uma
zona de reforma-piloto no âmbito do desenvolvimento rural e urbano equilibrado, permitindo experimentar um conjunto de mecanismos para um desenvolvimento rural e urbano mais equitativo.
Uma das principais estratégias que Chengdu aplicou foi a redução
da disparidade entre rural e urbano, ou seja, melhorar os serviços públicos rurais através de maior investimento. Todos os anos,
o governo municipal e os governos das municipalidades reservam
orçamentos adicionais para serviços públicos de cada aldeia, estando previsto que o montante irá aumentar anualmente à medida
que o PIB crescer.

2) Regulamento sobre o Papel de Comités de Aldeia Preexistentes
Desde 1988, a maioria das aldeias na China têm um Comité de Aldeia definido por lei como um órgão popular autónomo, composto por aldeões locais. Tal como referido anteriormente, no novo
mecanismo de governação das aldeias em Chengdu foi criado o
Conselho de Aldeia, para além do já existente Comité de Aldeia.
Algumas das suas responsabilidades foram transferidas para os
recentes Conselhos de Aldeia, que ganharam mais poder de tomada de decisões e de supervisão. Ao mesmo tempo, as funções
dos antigos Comités de Aldeia foram reguladas e limitadas relativamente às seguintes tarefas: (I) organização dos representantes
dos aldeões e reuniões do Conselho de Aldeia; (II) apresentação dos
relatórios sobre o respectivo trabalho, (III) implementação das decisões tomadas durante as reuniões, (IV) execução da gestão social
e dos serviços públicos encomendados e adquiridos pelo Governo;
(V) realização do bem-estar público da sua própria aldeia, mediação de conflitos, ajuda na manutenção da segurança social e outros
assuntos autónomos ao nível das aldeias. Outra inovação impor-

2.2. Reforma da Democracia Popular ao Nível Local e Avanços em Chengdu
Outro pilar estratégico, concebido pelo município de Chengdu, é a
reforma da democracia popular. Desde 2009, como parte da zona
de reforma-piloto no desenvolvimento integrado e equilibrado entre rural e urbano, o município de Chengdu anunciou políticas e

tante é o facto dos Comités de Aldeia não poderem ser eleitos como
representantes dos Conselhos de Aldeia.6
3) Fundos para serviços públicos ao nível das aldeias
Desde 2008, todas as comunidades das aldeias recebem, no mínimo,
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200.000 Yuan (aproximadamente 30.000 dólares norte-americanos) para implementar serviços
7

2.018.038.000 RMB

públicos. Os projetos são debatidos e decididos pelo Conselho de Aldeia. Este processo abriu novas possibilidades ao desenvolvimento do OP em grande escala.

8

Cabannes, Y (2013) Contribuição do

OP para a prestação de serviços básicos. Projeto para o relatório internacional GOLD, IIED / UCLG.

4) Reforço do papel do Conselho de Aldeia na Organização do Partido Comunista da Aldeia
A Secretaria do Partido da Aldeia desempenha o papel de mediador do Conselho da Aldeia e
preside a respectiva reunião. O Partido é responsável pela revisão da agenda do Conselho da
Aldeia e dos respectivos subconselhos. No entanto, o Comité do Partido ao nível da aldeia e a
respectiva Secretaria não podem debater, durante estas reuniões, questões que não cumpram
os poderes autónomos dos aldeões. Em relação às questões de interesse geral para os aldeões,
como o desenvolvimento a longo prazo, a organização do partido da aldeia é apenas um membro regular do Conselho, não podendo impor as suas opiniões como Partido.

2.3. Reforma dos direitos sobre a terra e origem do OP em Chengdu. Reforma-piloto de sucesso em Heming.
Desde a fundação da República Popular da China, em 1949, os aldeões nunca mais tiveram direitos de propriedade privada sobre a terra, trabalhando em terras rurais comunitárias e estatais.
A reforma-piloto dos direitos de propriedade rural detidos em Chengdu foi outra das reformas
estruturais importantes, seguindo o sistema de responsabilidade comunitário em zonas rurais.
A aldeia de Heming (Dujiangyan) foi uma das primeiras aldeias-piloto da reforma dos direitos de
propriedade rural, em 2008. Chengdu tinha uma reforma inovadora de propriedade da terra, com
o direito de verificação e confirmação das zonas de habitação, agricultura e floresta dos terrenos
para as famílias rurais. Os agricultores tinham os seus próprios direitos de propriedade e podiam
transferir voluntariamente parte da sua propriedade para adquirirem ganhos dos terrenos.
Em Março de 2008, a aldeia de Heming conduziu um projecto-piloto para concepção de direitos sobre a terra aos aldeões - ver imagem 1 – e efectua a primeira entrega de direitos de uso.
Dada a ambiguidade e incerteza dos direitos de uso da terra durante um longo período de tempo
existe uma grande dificuldade no que respeita à clara divisão e repartição dos direitos de propriedade, e existem muitas controvérsias entre os aldeões e entre estes e o governo, envolvendo
igualmente os interesses futuros. A Aldeia de Heming determinou uma convocação da aldeia, de
forma a avançar com a reforma dos direitos de uso da terra, ou seja, a convocação foi feita pelo
“ancião” da aldeia para determinar os direitos de propriedade e regular os conflitos existentes.
A reforma do sistema de direitos de propriedade da Aldeia Heming foi a forma embrionária
do orçamento participativo implementado mais tarde em Chengdu. Os aldeões participaram
totalmente no processo de reforma para evitar “a tomada de decisão em nome dos aldeões”; a
exploração da eficácia da governação popular através do sistema de conselho, para tratar e coordenar as controvérsias entre os aldeões e entre estes e o governo local. A participação dos aldeões
em conjunto, permitiu que estes gerissem os bens colectivos.

3. Experiência de Orçamento Participativo em Chengdu
3.1. Breve introdução ao OP em Chengdu através de quatro dimensões
O Orçamento Participativo em Chengdu é, de longe, o maior OP chinês em termos de dimensão
e disseminação. Teve início em 2009 e tem continuado desde então.
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Os projectos elegíveis através do OP são relativamente semelhantes aos da maioria

Imagem 1 Primeira entrega de direitos de uso.

das cidades e são principalmente os “serviços públicos que podem ser prestados e mo-

Heming, China, 2008

nitorizados por aldeões locais e residentes”. Dividem-se em quatro categorias principais que cobrem uma vasta gama de opções sobre as quais os aldeões podem decidir:
a) Alfabetização cultural e desporto: que inclui rádio e TV cabo da aldeia, biblioteca
da aldeia, entretenimento e desporto;
b) Serviços básicos e infra-estruturas para o desenvolvimento económico local,
incluindo estradas da aldeia, drenagem de água, jardinagem, irrigação e abastecimento de água. Representam mais de 90% dos projectos seleccionados e votados;
c) Formação em agricultura, como formação agrícola e empresarial para aldeões
locais;
d) Bem-estar social da aldeia e da comunidade, que inclui serviço de vigilância,
saneamento e recolha de resíduos sólidos.
Adicionalmente, as aldeias podem pedir um empréstimo que lhes permite aumentar
o valor dos projectos financiados pelo OP, em vez de financiarem apenas pequenos
projectos. O empréstimo máximo que podem obter do Banco de Desenvolvimento
de Chengdu (público) é sete vezes a quantidade de recursos disponibilizado pelo OP,
o qual é útil quando são priorizados projectos de OP muito dispendiosos, como uma
estrada numa aldeia. Este aspecto marcante e inovador do OP de Chengdu será debatido mais adiante.

3.1.1. Finanças e orçamento
Ao longo dos 3 ciclos do OP, no período compreendido entre 2009 e 2011, o valor total
dos projectos financiados através do processo de OP foi de aproximadamente 325,5
milhões de dólares norte-americanos7 e está a aumentar gradualmente todos os
anos. Se considerarmos que a população rural é de 5 milhões de pessoas, o montante por habitante/ano em debate no âmbito do OP é de aproximadamente 22 dólares
norte-americanos, um número bastante elevado quando comparado com outras experiencias de OP em cidades conhecidas8.
O montante atribuído por aldeia, em 2012, varia aproximadamente entre 40.000 e
80.000 dólares norte-americanos (entre 250 e 500 mil RMB), e a variação depende
de um conjunto limitado de critérios, como distância e níveis de serviços públicos.

3.1.2. Participação
A política oficial relacionada com o OP em Chengdu afirma que os recursos são “democraticamente atribuídos e monitorizados pelo povo da aldeia local”
, indicando
claramente que o OP cobre os dois ciclos: programação orçamental, por um lado, e
controlo da implementação do Orçamento, por outro.
Apesar da sua estrutura de implementação “de cima para baixo”
, o OP em Chengdu
corresponde ao primeiro tipo de processo na tipologia de Rede de Governação Participativa Urbana na China, em que os cidadãos locais participam directamente na
atribuição do orçamento local. Como se processa?
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Imagens 2, 3, 4 e 5 Quatro imagens que permitem
ter uma percepção do tipo e da dimensão dos
projectos financiados em Chengdu: Estrada
da aldeia construída com recursos do OP;
Manutenção da margem do rio e do sistema de
irrigação; Programas de formação para aldeões
e uma biblioteca da aldeia.
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9

“Em cada aldeia ou comunidade existe um comité/conselho de aldeia ou um comité/conselho de resiChengdu Bureau of Integrated rural-urbal

dentes. Para além do seu envolvimento directo, são criados os seguintes grupos: grupo de debate dos

development (2012), Manual de Formação para

residentes/aldeões, grupo financeiro dos residentes/aldeões e grupos de monitorização/supervisão dos

Aldeias. Banda desenhada em chinês.

residentes/aldeões. Em cada um destes grupos são eleitos aldeões locais”. Por outras palavras, estes

10

grupos são a verdadeira inovação de governação, uma vez que são o ponto de interligação entre
Esta secção refere-se a Zhou, ob. cit. tese de

mestrado.

o sistema hierárquico político-administrativo estabelecido e os cidadãos, quer sejam residentes rurais ou urbanos.
Antes de passarmos à definição do ciclo de OP na China, é necessário esclarecer que cada aldeia
conta com um Conselho, geralmente composto por uma dezena ou mais membros eleitos por
e entre os residentes. Desde o seu lançamento, o OP tornou-se um novo dever (ou responsabilidade) dos Conselhos de Aldeia. Adicionalmente, um Grupo Específico de Supervisão do
Orçamento, composto por 5 a 7 pessoas eleitas, monitoriza e supervisiona a implementação do
orçamento. Esta é uma clara inovação no sistema orçamental chinês, que aumenta a capacidade
dos habitantes controlarem as despesas de recursos públicos. Em algumas aldeias de Chengdu,
a democracia directa é praticada através do OP: uma assembleia aberta composta por residentes toma a decisão final na vez do Conselho de Aldeia, sendo todos os participantes habitantes
da aldeia e com idade superior a 18 anos.

Ciclos do OP em Chengdu
Uma das conclusões deste trabalho é que os ciclos de OP não são rigorosamente idênticos de
uma localidade para a outra. É interessante notar esta variedade, uma vez que é uma característica marcante no OP de todo o mundo. Em geral, os residentes passam por um ciclo trifásico,
a fim de identificarem, seleccionarem e implementarem os seus projectos de serviços públicos,
mas, em alguns casos, este ciclo pode ser mais complexo. Apresenta-se o ciclo trifásico mais
comum, seguido de uma breve referência a um caso mais complexo.
A primeira fase consiste na recolha de informação em todas as famílias das aldeias, no sentido
de apurar os projectos necessários. Todos estes projectos propostos são depois categorizados e,
em caso de necessidade, é realizada outra recolha de propostas. A informação sobre o orçamento
e o processo orçamental é tornada pública através de posters, panfletos, nos placards de informação pública e reuniões. Neste âmbito foi elaborado um manual de formação ilustrado sob a
forma de banda desenhada, para explicar em que consiste o OP tendo sido impressos 2 milhões
de cópias, amplamente distribuídas. Esta é, muito provavelmente, a maior circulação, até à data,
de uma publicação de OP! Os aldeões podem recorrer a “especialistas locais” para os ajudarem a
analisar e avaliar as propostas de OP. Por exemplo, um trabalhador na área da construção poderá
tornar-se um “especialista local” para examinar uma proposta para uma estrada na aldeia.
A segunda fase é a tomada de decisões ao nível do Conselho de Aldeia (recorde-se que o Conselho
de Aldeia é composto por habitantes eleitos) que votam nos projectos que serão implementados
este ano. De acordo com as informações recolhidas até à data, o OP em Chengdu é principalmente
deliberativo (com algumas excepções) e o povo tem a possibilidade de decidir, mesmo depois de
seleccionados, os projectos que são reportados pelos Conselhos de Aldeia ao respectivo Governo
de Municipalidade (nível administrativo e político seguinte), onde são tecnicamente escrutinados e eventualmente ratificados. Os fundos são depois transferidos para as empresas ou pessoas
contratadas, no âmbito da implementação dos projectos. Os resultados do OP são normalmente
divulgados através dos placards de informação pública da aldeia. Seria interessante, no futuro,
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realizar uma pesquisa para explorar em que medida esta prática

2.300 círculos eleitorais (aldeias e comunidades) onde os proces-

está generalizada nas diferentes comunidades que participam.

sos de OP estão a ser implementados.

A terceira fase consiste na monitorização e na avaliação. Um Grupo

d) O Departamento Financeiro do Município de Chengdu atribui

Democrático de Gestão Financeira e o Grupo de Supervisão Orça-

o orçamento do OP.

mental, compostos por habitantes eleitos, juntamente com o Con-

e) A Comissão de Inspecção de Disciplina e o respectivo gabinete

selho de Aldeia, revêm e escolhem quem contratar e monitorizam
os projectos. Quando estão concluídos 9, estes mesmos grupos realizam uma avaliação.
No Condado de Dayi foi implementado um ciclo mais complexo,
composto por 8 fases. Ao mesmo tempo, a sua estrutura de governação é relativamente clara e composta por três comités independentes sob o controlo do Conselho10 de Aldeia: comité de
deliberação; comité dos aldeões que tem um papel executivo de
implementação da decisão tomada através do comité de deliberação e comité de supervisores. As oito fases são as seguintes:
(I) promoção do programa para maximizar o envolvimento dos
membros da comunidade; (II) recolha de opiniões, com um inte-

de inspecção estão envolvidos oficialmente de modo a garantir a
transparência dos processos locais.
Em linha com a constituição chinesa, a estrutura governamental
que acabámos de descrever existe ao nível dos distritos e das municipalidades. Estes dois níveis inframunicipais (consultar quadro
sobre as divisões administrativas da República Popular da China)
têm a mesma estrutura burocrática que a municipal, previamente
descrita. Os representantes de cada um dos Comités e Gabinetes
estão igualmente envolvidos no OP das aldeias.

3.1.4. Dimensão espacial

ressante papel do Comité de Deliberação que visita todas as casas

Até hoje, o OP está “limitado” a 5 milhões de habitantes totalizan-

para a recolha; (III) resumo e organização dos projectos propos-

do 2.308 comunidades rurais e aldeias. A expansão para as zonas

tos pelo comité de deliberação; (IV) deliberação e voto por todos os

urbanas está a ser experimentada de forma cautelosa em 2013. O

membros; (V) aprovação preliminar da municipalidade – o nível

OP na sua forma actual representa uma clara inversão das prio-

administrativo acima das aldeias - e, após aprovação, votação final

ridades desde um desenvolvimento centrado nas zonas urbanas,

ao nível das aldeias; (VI) aprovação final da municipalidade; (VII)

para um modelo mais equilibrado, direccionando recursos para as

elaboração de orientações pelo comité de deliberação para contra-

zonas rurais do município.

tos e entrega ao comité de supervisão; (VIII) avaliação de qualidade
por todos os comités e representantes da população.

3.1.3. Quadro jurídico e institucional

3.2. Um caso ilustrativo: Aldeia de Mayan
A Aldeia de Mayan, Municipalidade de Youzha, Cidade de Qionglai,
localiza-se na zona montanhosa ocidental de Qionglai. As suas

Do ponto de vista administrativo, está envolvida uma grande va-

infra-estruturas e bases económicas são relativamente fracas e o

riedade de Autoridades e Gabinetes, o que indica a complexidade

rendimento per capita baixo No início de 2009, a Aldeia de Mayan

inerente à introdução desta inovação no contexto chinês:

foi incluída nas aldeias-piloto de OP; Chengdu e Qionglai atribuí-

a) O Comité do Partido Comunista de Chengdu e o Governo Municipal elabora e anuncia as políticas e os regulamentos referen-

ram 200.000 Yuan para os serviços básicos e a gestão social na aldeia (orçamento participativo).

tes ao OP, define as funções e atribuí tarefas aos níveis inferiores
dos Comités do Partido Comunista e Governo Local.
b) O Comité de Desenvolvimento Rural e Urbano Equilibrado do
Município de Chengdu desempenha um papel central, é responsável pelo programa-piloto de desenvolvimento rural e urbano
e, consequentemente, do OP.

Práticas
Para solicitar extensivamente as opiniões e sugestões das populações, e compreender as suas aspirações foi elaborado um “Questionário sobre serviços públicos e gestão social ao nível da aldeia”; o
Grupo de Trabalho era composto pelos quadros do órgão do Partido

c) O Gabinete dos Assuntos Civis representa o nível político mais

da aldeia, pelo Comité da Aldeia e os membros do Conselho da Al-

perto dos cidadãos, a cargo das eleições locais. Em estreita rela-

deia, para permitir chegar a todas as casas e solicitar opiniões sobre

ção com este Gabinete, o Departamento Organizacional dos Co-

as questões mais urgentes a resolver. Foram distribuídas por toda

mités do Partido Comunista Local está a dirigir a iniciativa, nos

a aldeia 385 questionários. O número total das opiniões e sugestões
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foi de 1.168. Devido às infra-estruturas relativamente fracas na Aldeia de Mayan, as
opiniões e sugestões abrangeram a construção de infra-estruturas, instalações de
serviços públicos e segurança no trabalho, entre outros aspectos. As famílias com as
mesmas, ou similares, opiniões e sugestões atingiram mais de 10% do número total
de famílias, num total de 64. No conjunto das 64 opiniões e sugestões, 24 envolveram
questões essencialmente resolvidas pelos níveis superiores de governo ou pelo sector
privado. As restantes 40 envolveram questões habitualmente resolvidas pelas organizações autónomas da aldeia e portanto elegíveis.
Na fase seguinte o Partido a nível local, o Comité da Aldeia e o Conselho da Aldeia
analisaram que projectos deveriam ser implementados e que projectos não deveriam ser implementados. O Conselho da Aldeia realizou a reunião, reviu, melhorou
e votou nos 40 projectos, um a um; os projectos viáveis teriam de ser apoiados por
mais de 50% dos participantes para serem seleccionados. De entre os 40 projectos 15
foram aprovados.
Como os 15 projectos não podiam ser implementados simultaneamente, o Conselho da Aldeia realizou uma reunião, distribuiu a “folha de pontuação” impressa aos
participantes para estes escolheram os projectos a implementar prioritariamente de
acordo com os seus próprios desejos, e o resultado final foi decidido por pontuação.
Ou seja, os participantes preencheram o n.º 1 ou 2-15 na coluna do projecto escolhido. O n.º 1 significava 15 pontos, por ordem decrescente, o n.º 15 significava 1 ponto;
quando não era introduzido qualquer número, significava 0 pontos. A pontuação do
projecto foi calculada pela soma dos pontos atribuídos, dividida pelo número de folhas, a pontuação mais elevada e a ordem mais elevada. De entre os 15 projectos,
“a construção de 300 metros de estrada de betão para a base das estufas” obteve a
pontuação mais elevada, com 13.625 pontos. O projecto “Realização de actividades
culturais e rurais e enriquecimento da vida empresarial da população” obteve a pontuação mais baixa, com 3,58 pontos. Yang Banghua, o Secretário do Partido, queria
muito implementar o projecto de “instalação de cinco colunas de som para difusão
das emissões de rádio”
, obteve a segunda pior classificação. Ele não tinha maneira
de levar avante a sua proposta e afirmou que se devia “respeitar apenas a vontade
popular e implementar os projectos de acordo com a ordem de classificação”.

4 Reflexões sobre o significado do Programa de OP de Chengdu
4.1. Quais as principais diferenças entre o OP em Chengdu e no resto da China?

(a) É um processo endógeno
O OP de Chengdu foi essencialmente concebido a nível local com referências limitadas relativamente à experiência internacional, apesar de ser na mesma cidade onde o
Livro 72 Perguntas Frequentes (FAQ) sobre o OP foi coordenado e traduzido para chinês. Todas as outras experiências na China são apoiadas ou lideradas internacionalmente e por essa razão a sua durabilidade pode ser mais difícil de alcançar, uma vez
que o processo não é apropriado politicamente e administrativamente desde o início.
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(b) Política inovadora
11

Outra diferença significativa, que resulta do ponto anterior, é o facto do OP em Cheng-

Trabalho de campo pelos autores, Abril de 2012.

du ser uma política inovadora e não um simples programa ou um projecto. Provavelmente, isto significa mais institucionalização e um conjunto de regras preestabelecidas, mas, ao mesmo tempo, assegura uma situação muito mais estável. Entrevistas e
reunião com o responsável político de OP11 demonstram a integração do OP como uma
ferramenta para um desenvolvimento mais harmonioso entre zonas urbanas e rurais e
a redução de desigualdades. Esta situação pode ser, esta é a nossa conclusão, uma oportunidade para a expansão do OP tanto em Chengdu como noutras cidades chinesas.

(c) Em grande escala e numa base rural
O OP em Chengdu não está a ser implementado num conjunto limitado de aldeias ou
comunidades, mas sim em cada uma das 2.308 abrangendo todas as zonas rurais e
atingindo 5 milhões de pessoas. De forma contrária, a maioria das experiências de
OP na China, incluindo as mais inovadoras, são essencialmente urbanas e de dimensão bastante limitada, para a realidade chinesa. São normalmente muito pequenas
e principalmente consultivas, geralmente não totalmente abertas ao público ou estando limitadas a debates públicos.

(d) Mudanças na perspectiva democrática. Lições do manual
Para avançar neste debate, observemos agora com mais atenção o manual de formação

Imagem 6 Capa do manual Chengdu, Histórias

produzido e distribuído nas aldeias (ver imagem 7). O título transmite claramente a

felizes em Minzhu (Democracia)

intenção: “História feliz em Minzhu” (民主村的幸福事) uma palavra que significa nada
mais, nada menos do que “democracia”. A banda desenhada conta a história de Fang
Xiang, um trabalhador migrante que, após muitos anos, regressa a Chengdu, a sua cidade natal, com a intenção de explorar oportunidades de trabalho. Chega à sua aldeia,
Minzhu (significa democracia), parte da municipalidade de Xingfu (幸福). Xingfu significa Felicidade/Abençoado, um conceito eterno na filosofia chinesa. É interessante
ver a associação dos dois termos democracia e felicidade para o desenvolvimento da
aldeia. Esta ligação será o “fio condutor” durante toda a história. Tanto que a última imagem do livro termina com estas últimas palavras “felicidade e democracia são
realizadas juntamente com a reforma dos serviços públicos e da gestão social ao nível
das aldeias”
, o nome por extenso para Orçamento Participativo em Chengdu.
Algumas páginas são bastante ilustrativas sobre o modo “como” o OP pode fazer a
ponte entre Democracia e Felicidade, e alguns dos desenhos da banda desenhada
têm um impacto bastante forte e representam uma mudança significativa em relação à maioria do material de divulgação e propaganda divulgado na China. A página
24, por exemplo, - ver imagem 8 - apresenta uma mulher simples a depor uma bandeira vermelha e a enfrentar firmemente o Sr. Yang, Secretário da Aldeia, porque se
opõe à decisão deste. A história é a seguinte: “Após contar os votos, o Sr. Yang declarou que os quatro projectos com mais de 50% dos votos são: pavimentação de estradas, reconstrução de valas, organização da equipa de vigilância e gestão de resíduos.
Durante esse período, o povo pode ir ter com o comité da aldeia, caso não esteja de
acordo”. (Manual de formação, página 23)
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Imagem 7 Manual de capacitação sobre orçamento

E isto porque, como se pode ler nas legendas “A Sra.ª Li não concordou em

participativo em Chengdu, página 24. Mulher parando a

assinar o seu nome, afirmando: «Muitas pessoas trabalham fora. É inútil

bandeira vermelha e não aprovando as propostas. Regras

pavimentar as estradas. Ninguém as vai utilizar!». Na nossa opinião, não se

para a participação e deliberação.

trata aqui da circunstância de ela ter ou não razão (e a história desenrola-se
de forma agradável relativamente a este assunto), mas da circunstância de
uma mulher, numa sociedade bastante dominada por homens, estar a “depor e a desafiar a bandeira vermelha” e a expressar a sua opinião contrária.
Outra dimensão notável apresentada através do livro, é a importância dada
à deliberação em vez de apenas votação. E, novamente, constitui uma revolução, que ultrapassa a China, e é provavelmente uma das maiores contribuições para a democracia de alguns dos OP no resto do mundo. A página 18
sugere a forma de aumentar o valor de deliberação do processo e convidar
simples aldeões a expressarem a sua opinião, sem serem interrompidos. Na
legenda pode ler-se: “No painel de discussão, o Sr. Yang, o secretário, tornou-se um facilitador. O Sr. Yang pediu aos participantes que apresentassem
comentários para os 10 projectos listados. Cada pessoa tem 5 minutos e deve
falar na sua vez. As outras pessoas não devem interromper quando a outra
fala. As pessoas devem fazer os seus comentários centrando-se no tema. Os
participantes não se devem atacar uns aos outros”. Estas são regras bastante
claras para melhorar a deliberação do valor universal, introduzida e promovida através do OP, e sugerem vivamente a capacidade transformativa do OP
de Chengdu - ver imagem 8, regras para a prática de OP.

4.2. Inovações-chave do processo em relação ao OP no mundo inteiro
Infra-estrutura de projectos produtivos
Um dos debates abertos, que já se realiza há quase 25 anos de experiência de
Imagem 8 Manual de capacitação sobre orçamento
participativo em Chengdu, página 43. Regras para a
participação e deliberação.

OP no mundo, consiste em decidir se deve ou não financiar projectos produtivos, e actividades de geração de empregos. De facto, muito poucas cidades
no mundo incluíram este tipo de projectos na sua lista.
É de sublinhar que em Chengdu as infra-estruturas para o desenvolvimento económico são uma das prioridades centrais eleitas pela população e, ao
mesmo tempo, são totalmente aceites pelas autoridades municipais: estradas pavimentadas que facilitarão a comercialização de alimentos frescos
em Chengdu, ou a manutenção de canais de água e das margens de rio que
compõem os sistemas de agricultura na Região de Chengdu, são alguns dos
projectos priorizados.
Novamente, a inclusão de projectos produtivos inclui-se no amplo triângulo
da inovação, descrito anteriormente, e em particular a mudança do direito
fundiário de uso do solo. Por outro lado, os direitos individuais de habitação foram reconhecidos e protegidos pelo governo central que possui o solo,
através de direitos de uso a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, dois tipos
de direitos de uso da terra comunitários foram reconhecidos e protegidos:
por um lado, na zona urbanizada da aldeia e, por outro, para terras agrícolas
como terras comuns. O OP aparece como um - poderoso, ainda que bastante

280

YVES CABANNES & MING ZHUANG

modesto - instrumento de modernização de comunas rurais chinesas herdadas da
revolução. Ao mesmo tempo, parece uma forma de criar um novo equilíbrio entre os
direitos individuais e a coesão colectiva e tradição, perante uma privatização profunda e de exclusão. Porquê? Porque o OP canaliza importantes - ainda que largamente insuficientes - recursos no sentido de “terras comuns” da aldeia e aumenta o
seu valor como terras comuns e espaços sociais e económicos indivisíveis. Na nossa opinião, os fundos de OP realmente ajudaram a reforçar os interesses sociais e
económicos comuns do povo local. É um investimento em economia solidária local,
para além dos serviços públicos e infra-estruturas da aldeia.
O que torna o OP de Chengdu tão específico é o facto de se apoiar no reconhecimento e na protecção do direito de posse colectivo da terra. Esta segurança de posse
colectiva a longo prazo (70 anos) para terras agrícolas, é um incentivo para o desenvolvimento comunitário da agricultura. O OP é uma ferramenta que aumenta as
infra-estruturas de produção agrícola (rios, margens, canais de água, secadores de
alimentos, celeiros, etc.) e, ao mesmo tempo, aumenta a qualidade de vida através do
projecto social. É ainda um elemento facilitador e de ligação entre democratização
de aldeia, garantia da propriedade através da posse colectiva de terras e melhoria
de serviços básicos. No seu conjunto poderá contribuir para reduzir o desequilíbrio
inaceitável entre zonas urbanas e rurais.
Empréstimos através do OP de Chengdu como um mecanismo para “fazer a ponte”
entre planeamento do desenvolvimento a curto e a longo prazo
Uma segunda inovação importante é o facto da população poder seleccionar os projectos ou utilizar parte ou a totalidade dos recursos de OP para assegurar um empréstimo a médio prazo. Vejamos o exemplo de uma aldeia com 2.500 habitantes
que recebeu 50.000 euros em 2012 para o respectivo processo de OP. Os residentes
da aldeia podem optar por seleccionar projectos até este valor ou decidir utilizar
uma parte ou o montante total como entrada para obter um empréstimo da Chengdu
Small Town Investment Company, um Fundo de Investimento Público. O montante
máximo que podem obter é sete vezes a entrada, ou seja 350.000 euros, se optarem
por um empréstimo sobre os 50.000 euros. Se optarem por financiar projectos por
um valor de 40.000 euros e utilizarem 10.000 euros para o empréstimo, podem obter
um empréstimo de 70.000 euros. Estes empréstimos podem ser pagos ao longo de
sete anos. Por outras palavras, se uma aldeia decidir utilizar os seus 50.000 euros
apenas para um empréstimo de 350.000, não existirá qualquer processo de OP durante os sete anos seguintes.
Tanto quanto sabemos, poucos optaram por esta solução. A pouca informação disponível indica que aldeias remotas e pobres tendem a afectar todos os seus recursos
para utilizarem grandes empréstimos em infra-estruturas, como estradas. No entanto, a maioria parece jogar nos dois lados: por um lado, projectos anuais com parte
dos recursos e um empréstimo de sete anos para os grandes investimentos, como
estradas, ou um sistema de irrigação importante, entre outros.
Estes valores são muito importantes, não só para uma aldeia chinesa, como também para qualquer aldeia noutras partes do mundo. Se bem definido, bem debatido
e com o dinheiro garantido, de acordo com o novo modelo de governação concebido
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em Chengdu, tais projectos podem certamente trazer mudanças locais significantes.
Como são basicamente obras públicos, podem, ao mesmo tempo, gerar trabalho e
rendimento para as populações.
No entanto, a inovação central deste mecanismo é o facto de que Chengdu encontrou
um modo único de fazer a ligação entre planeamento a curto prazo e planeamento a
longo prazo, sem perder a participação do povo. De facto, estão a conseguir uma verdadeira inovação para o OP e, provavelmente, uma das mais importantes nos últimos
15 anos. Sendo uma resposta à crítica frequente de que o OP é um mecanismo imediato
e a curto prazo, que tem uma fraca capacidade de fazer a ligação com o planeamento a
longo prazo ou estratégico. Esta é mais uma razão para analisar cuidadosamente o que
está a acontecer nas aldeias de Chengdu e qual o seu impacto no desenvolvimento local.

4.3 Desafios-chave do OP em Chengdu
Expansão do OP das aldeias para as municipalidades e das zonas rurais para as urbanas
O OP foi possível nas aldeias e comunidades rurais em Chengdu porque as aldeias são
relativamente autónomas, sendo o controlo do Partido Comunista Chinês mais forte
nas partes urbanas que são a chave para o desenvolvimento económico. Obstáculos
legais e constitucionais sérios, mas não intransponíveis, existem realmente nas áreas
urbanas. Chengdu pode ser um local onde estes são contornados. Seguir o desenrolar
da introdução prudente do OP nas zonas urbanas em 2013, é essencial para se avaliar
de que modo os obstáculos - e as resistências - actuais podem ser superados.

Necessidade de apoio do Partido Comunista
O Partido Comunista deveria expressar e dar o seu apoio, e isto deveria partir de um
nível hierárquico elevado, como do Secretário da cidade ou da Província. O orçamento a nível local costuma ser muito disputado, e portanto uma autoridade a um nível
elevado deve ser dura e determinada no sentido de fazer respeitar o OP para que os
níveis mais baixos da escala social e política da cidade sejam capazes de tomar decisões e de as implementarem.

Existe o risco do OP de Chengdu extinguir-se ou ser extinto?
Com base na análise e no pensamento actuais, pensamos que o OP de Chengdu não
está em risco, pelo menos num futuro próximo e, pelo contrário, pode vir a gozar de
um bom futuro. Um mecanismo muito similar, como os Conselhos de Aldeia, tem
sido experimentado em muitas partes da China, como uma das muitas inovações
democráticas populares.
Além disso, Chengdu é uma zona-piloto para explorar soluções para o desenvolvimento equilibrado. Adicionalmente, os conflitos sociais e territoriais foram reduzidos de forma pacífica e, como tal, muito provavelmente o Governo Central irá querer
ver mais destas experiências. O significante aumento anual de recursos, levado a
debate todos os anos no OP, e a expansão da abordagem em comunidades urbanas
são sinais positivos da consolidação do processo e não do seu enfraquecimento.
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Adicionalmente, os que queriam cortar os empréstimos ligados ao OP encontraram
sérios obstáculos, tendo esta faceta do programa sido reconhecido como positiva.
Ao mesmo tempo, os decisores políticos e os burocratas de partidos foram muito
inteligentes em mudar as práticas de OP em Chengdu, que muito provavelmente seriam irreversíveis. Se alguém quiser revogar as práticas de OP em Chengdu, deverá
estar preparado para liquidar o reembolso dos empréstimos que os residentes das
aldeias contraíram durante um período de 7 anos. Esta é uma situação complicada
para qualquer político, uma vez que o seu mandato tem uma duração máxima de 5
anos sendo difícil afectar recursos para além desse prazo, sem esquecer a instabilidade social e política que uma decisão destas implicaria.
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documento, enquanto milhares de projectos estavam a ser elaborados, debatidos e
seleccionados por milhões de chineses, homens e mulheres, em mais de 2.308 aldeias e comunidades. É surpreendente a falta de investigação, documentação e análise crítica, essencial para compreender e explicar o que está a acontecer em Cheng-
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du. Ao escrever este artigo, a lista de temas de investigação e de perguntas sem
resposta aumentava todos os dias. Apresentam-se algumas delas:
Qual tem sido o papel das mulheres? A sua voz tem sido realmente ouvida e respeitada, tal como na banda desenhada da formação? Em que medida é possível avaliar o
tipo de atenção e de benefícios que os desfavorecidos estão a receber?
Qual a dimensão da deliberação que está a ocorrer em algumas aldeias e qual tem
sido o seu impacto em termos políticos e sociais e na melhoria da qualidade de vida?
Outra pergunta que necessita de resposta é se os projectos implementados como
parte do processo de OP são promovidos de forma diferente. Questionamo-nos ainda
se a “supervisão pelo povo” introduzida, alterou significativamente a forma convencional de implementar projectos?
Tal como mencionado anteriormente, os projectos de infra-estruturas produtivas,
como canais de irrigação e obras de estradas em aldeias para facilitar o comércio de
produtos agrícolas, são componentes fortes e inovadores. No entanto, o seu impacto
deveria ser avaliado para que a medida progrida.
E, por último, é necessária mais investigação para medir o impacto na democracia
local e no desenvolvimento socioeconómico, através do OP.
Espera-se que a publicação deste documento coincida com o 25.º aniversário do início do OP, que inspire investigadores e profissionais, e que convença a comunidade
internacional a apoiar os esforços de investigação que estão hoje a ser realizados
virtualmente, sem quaisquer recursos. É muito importante - uma vez que pensamos
que o OP é o início do futuro da democracia local - que possa ser o início do desenvolvimento social, após 30 anos de rápido desenvolvimento económico.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
NA ALEMANHA
CIDADÃOS NA QUALIDADE DE
CONSULTORES
Resumo
1

Este capítulo analisa o cenário actual de orçamentos participativos na Alemanha,
que actualmente inclui pouco menos de 100 autoridades locais activamente envolvidas no Orçamento Participativo (OP). Com base na história do OP na Alemanha, é
mostrado o modo como os orçamentos participativos alemães normalmente prosseguem o objectivo de tornar o governo local mais receptivo, baseando-se a maioria
destes no modelo consultivo. De acordo com este modelo, os cidadãos actuam como
conselheiros de decisores políticos e administradores. Com base nos dados reco-

Desde 2007, o portal de informação online www.

buergerhaushalt.org tem sido gerido conjuntamente pela Germany’s Federal Agency for Civic Education ("Agência Federal Alemã para a Educação
Cívica") e a Service Agency Communities in One
World. A partir de Maio de 2013 estará disponível
uma versão inglesa do website.

lhidos no Outono de 2012 relativamente ao sexto relatório de estado do portal de
informação www.buergerhaushalt.org, este capítulo identifica características “tí-

2

picas” que caracterizam os orçamentos participativos da Alemanha. De acordo com

Novembro de 2012, foram inquiridos todos os mu-

esta análise, a maioria dos orçamentos participativos na Alemanha são consultivos,

nicípios alemães com mais de 40.000 habitantes.

permitem propostas sobre o orçamento completo, incluindo propostas para inves-

Para além disso, desde 2007 foram realizadas reg-

timentos e medidas de redução de custos, e utilizam a Internet de forma intensiva.

ularmente sessões de imprensa, que também de-

Há muita margem para melhorias em termos de responsabilidade, para a qual, até à

tectaram o OP em municípios com uma população

data, a norma tem sido um relatório geral.

inferior a 40.000 pessoas. No entanto, não nos re-

Actualmente, estão listados noventa e seis orçamentos participativos alemães no

sponsabilizamos pela integralidade destes dados.

portal de informação sobre o Orçamento Participativo na Alemanha, www.buer-

Existem aproximadamente 11.250 municípios na

gerhaushalt.org. Outras 104 autoridades locais estão a debater a possível introdução

Alemanha.

1

Para obter estes dados, nos meses de Outubro e

do OP. Desde que foi lançado o primeiro orçamento participativo na Alemanha, em
2

1998, cada vez mais municípios têm vindo a confiar neste instrumento de participação cívica para todas as questões relacionadas com a utilização de dinheiros públicos. Mesmo quinze anos depois, este instrumento participativo ainda é geralmente
visto como um “processo de aprendizagem” para todos os envolvidos. Por outras palavras, não existe uma única fórmula para o sucesso. No entanto, ao longo dos anos,
características particulares que consideramos “típicas” dos orçamentos participativos alemães, tornaram-se cada vez mais evidentes. A característica mais marcante
é o facto de, desde o início, o procedimento alemão ter muito pouco em comum com
o modelo brasileiro criado pela cidade de Porto Alegre. Neste momento, colocam-se
uma série de questões: como é o “típico orçamento participativo alemão”? O que o “diferencia” e que tendências actuais são evidentes no que respeita ao OP na Alemanha?
Este capítulo irá centrar-se nestas questões. A primeira secção irá debater os objectivos de participação no contexto da história e do desenvolvimento do OP na Alemanha. Nesta base, a segunda secção explorará a questão básica sobre o modo como
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Gráfico 1 Número de orçamentos participativos na

os orçamentos participativos estão estruturados na Alemanha e de que modo são

Alemanha entre 1998 e 20133

definidos. Isto constitui a base para a terceira secção, que apresenta uma visão mais
precisa do cenário do OP na Alemanha. Utilizando os dados recolhidos pelo sexto

Os dados relativos aos anos entre 1998 e 2007

relatório de estado do portal de informação www.buergerhaushalt.org sobre o OP

foram retirados de Herzberg e Cuny (2007). Os da-

na Alemanha, as “típicas” características distintivas dos orçamentos participativos

dos dos anos entre 2008 e 2013 foram retirados dos

alemães são apresentadas e classificadas com respeito a objectivos e debates actuais.

relatórios de estado 1 a 6, publicados por buerger-

Ficou bem claro que o contexto em que o OP foi primeiramente introduzido na Ale-

haushalt.org (Märker & Rieck, 2008 / 2009 /2010;

manha, e, por conseguinte, os objectivos e expectativas a ele associados, era fun-

Märker, 2011 / 2012; Schröter, 2013). Os números

damentalmente diferente dos de muitos outros países, e continua a sê-lo. Tendo em

aí contidos para "Lançado" e "Continuado" foram

conta os diferentes objectivos e os requisitos por estes impostos, o modo como os

adicionados em conjunto para efeitos deste gráfico.

procedimentos estão concebidos varia em conformidade.

3

Ao interpretar os dados, é importante lembrar que
os números dos relatórios de estado nem sempre
foram registados a intervalos de um ano completo.

1. História e objectivos do Orçamento Participativo na Alemanha
Para melhor compreender os objectivos e a concepção dos orçamentos participativos
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na Alemanha, é útil fazer primeiro uma breve apresentação das origens destes orçamentos e do modo como se desenvolveram.
Enquanto o mais antigo orçamento participativo em Porto Alegre viu a luz do dia pela
primeira vez em 1989, na Alemanha ainda foram necessários mais 10 anos para que
qualquer autoridade local estivesse preparada para “experimentar” o OP (Franzke &
Kleger, 2010). Em 1998, o pequeno município de Mönchweiler, no Sul da Alemanha,
tornou-se a primeira autoridade local a envolver também cidadãos no planeamento
financeiro municipal (Günther, 2007). Mönchweiler foi rapidamente seguido de uma
série de outros municípios na rede “Autoridades locais para o futuro” (Franzke &
Kleger, 2010), um grupo de municípios que se juntou para testar novas abordagens
conceptuais para a modernização administrativa. No ano de 2000, o Ministério do

‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘0 4 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

Interior do estado federal alemão da Renânia do Norte-Vestefália, em cooperação
com a Fundação Bertelsmann, lançou o projecto “Municípios-piloto na Renânia do
Norte-Vestefália”
, em que seis autoridades locais testaram o instrumento de orçamento participativo (Franzke & Kleger, 2010)
O ano de 2004 anunciou o começo de uma nova fase do OP na Alemanha. Como pode
ser visto na Figura 1, esta fase teve início com uma queda: quando o projecto-piloto
na Renânia do Norte-Vestefália chegou ao fim, diversas autoridades locais deixaram
os seus esforços para dar continuidade aos seus orçamentos participativos. Ao mesmo tempo, porém, o projecto tinha conseguido encorajar novos municípios, como
a cidade de Colónia, para explorar a possibilidade de introdução do OP. Para além
disso, a Agência Federal Alemã para a Educação Cívica tinha abordado uma série de
distritos de Berlim, incluindo Lichtenberg, com o seu conceito para OP nas cidades
(Herzberg, 2005); estes distritos tentaram depois diversas formas de orçamento participativo que tinham sido aprofundadas. Na sequência de uma fase de reorientação,
em 2004, a proliferação do OP rapidamente reconquistou o momentum, fomentado, entre outros, pelo estabelecimento de uma rede de orçamento participativo na
Alemanha e pelo fornecimento de uma plataforma online www.buergerhaushalt.org
pela Service Agency Communities in One World e pela Agência Federal Alemã para
a Educação Cívica.
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No entanto, o modelo de Porto Alegre não desempenhou qualquer papel na introdução dos primeiros orçamentos participativos e, até à data, poucos orçamentos
participativos alemães se baseiam no mesmo. O que tem servido como modelo é a
Igreja Católica na Nova Zelândia. No início dos anos 90, esta cidade com uma população de 300.000 habitantes foi galardoada com o Prémio Carl Bertelsmann para a
democracia e eficiência no governo local, uma vez que as suas reformas “aumentaram substancialmente a qualidade dos respectivos serviços municipais e os níveis
de satisfação entre os seus cidadãos” (Fundação Bertelsmann, n.d.). Deste modo, ao
contrário do Brasil, o Orçamento Participativo na Alemanha não tem sido visto fundamentalmente como um meio para se obter uma maior justiça distributiva ou para
combater o clientelismo e a corrupção. Os primeiros municípios alemães a praticar o
OP - e isto aplica-se à maioria dos municípios até à data - introduziram esta forma
de orçamento na esperança de obterem dois efeitos que se reforçam reciprocamente.
Em primeiro lugar, as estruturas governamentais locais que se atolaram tiveram de
ser modernizadas através da participação dos cidadãos. Em segundo lugar, teve de
ser concedido aos cidadãos uma maior palavra, a favor de uma tendência para um
governo local mais receptivo (consultar Rüttgers, 2008) que permitiria que os cidadãos se tornassem “clientes/consumidores, recipientes de serviços de alta qualidade
prestados para sua conveniência” (Herzberg, Sintomer, Allegretti & Röcke, 2010, pág.
37), em resposta às suas preocupações e necessidades. Em toda a sua diversidade, algo
que todos os orçamentos participativos na Alemanha têm em comum, até à data, é o
facto de terem “menos a ver com investimento e mais com a avaliação participativa
de serviços e a gestão económica de fundos públicos” (Herzberg, Sintomer, Allegretti
& Röcke, 2010). A modernização pela participação é um dos objectivos principais que
muitas autoridades locais desejam alcançar com a introdução do OP.
Este desejo de modernizar o governo local e torná-lo mais receptivo tem de ser visto
primeiramente no contexto de uma crise financeira municipal. Os partidos de qualquer cor política foram forçados a lidar com o problema de cofres vazios e o medo
de insatisfação entre os cidadãos (Schruoffeneger & Herzberg, 2008). Na Alemanha,
o OP não surgiu como um programa político-partidário, pelo contrário, partiu dos
próprios governos locais. Não era explicitamente o seu objectivo introduzir uma democracia directa mais ampla. Pelo contrário, foi dada grande importância a assegurar que este instrumento participativo não restringiu a democracia representativa
na Alemanha e que todas as competências de tomada de decisões permaneceram
com os representantes políticos eleitos do povo (Ahlke, 2008). Adicionalmente, no
contexto da crescente abstenção eleitoral e da insatisfação política, estava a tornarse cada vez mais óbvio que “as questões orçamentais e a reforma do governo local
tinham de deixar de ser confiadas à apreciação exclusiva dos decisores políticos e
administradores especialistas na matéria.” (Herzberg & Cuny, 2007, pág. 8). A publicação de orçamentos, legalmente exigida em diversos estados federais da Alemanha
para proporcionar aos cidadãos uma oportunidade de colocarem quaisquer objecções, provou ser inadequada. Até à data, apenas poucos cidadãos tiraram partido
desta oportunidade, uma vez que os documentos publicados tendem a ser “um livro
fechado com centenas de páginas com colunas de números e comentários incompreensíveis de especialistas” (Märker & Nitschke, 2008, pág. 17).
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Ao mesmo tempo, “a pressão da sociedade civil para uma maior participação e codeterminação” (Märker & Nitschke, 2008, pág. 17) permanece palpável na Alemanha, entre outras coisas, como resultado de projectos de grande dimensão, como
o “Stuttgart 21”. Desde 2007, a construção planeada de uma estação de comboios
maior em Estugarda levou a importantes protestos públicos que hoje simbolizam
o que acontece quando os cidadãos não estão envolvidos em processos de tomada
de decisões políticas importantes. Desde há alguns anos, tem-se debatido intensivamente se e em que medida o OP na Alemanha irá contribuir não apenas para
modernizar o governo local, como também para reforçar a democracia participativa
(Schruoffeneger & Herzberg, 2008). No entanto, o modelo da maioria dos orçamentos participativos, até à data, ainda tem demonstrado uma tendência para o objectivo de “modernização participativa” (Sintomer, Herzberg & Röcke, 2012, pág. 50).
Este contexto, e os objectivos que resultam do mesmo, também explica o modelo dos
primeiros orçamentos participativos na Alemanha. Foi dada bastante importância
a tornar o orçamento abrangente para o povo, mediante a publicação de informação
sobre o orçamento municipal como um todo, a publicação de brochuras sobre o orçamento e a organização de eventos informativos. No seu papel de “conselheiros”
, os
cidadãos puderam apresentar propostas, cuja implementação foi deliberada e decidida publicamente pelo conselho. A autoridade de tomada de decisões permaneceu
(e permanece até hoje) nas mãos do conselho. Os orçamentos participativos lançados
após 2004 também seguiram este padrão. No entanto, a participação e a discussão
desempenharam um papel claramente maior (Schruoffeneger & Herzberg, 2008).
Para além de muitas modificações processuais criativas, duas inovações conceptuais
têm tido um efeito particularmente duradouro no modelo dos orçamentos participativos desde 2004: uma inovação crucial foi a introdução da votação proposta pela
Agência Federal Alemã para a Educação Cívica e as fundações de todos os quadrantes políticos. Isto permite que os cidadãos avaliem as propostas apresentadas - uma
função anteriormente executada exclusivamente por administradores e decisores
políticos (Herzberg, 2005). Desde 2007, a participação online, ou participação electrónica, tem desempenhado um papel muito importante. O orçamento participativo
online de Colónia inspirou muitos outros orçamentos participativos (consultar Rüttgers, 2008). Tendências mais recentes incluem uma atenção especial relativamente
às propostas de medidas de redução de custos, ou seja, o envolvimento de cidadãos
na consolidação orçamental e a apresentação do orçamento de forma transparente e
legível, que utilize particularmente bases de dados abertas.
Todos os orçamentos participativos na Alemanha têm em comum as três fases de
operacionalização: “informação - consulta - responsabilidade”
, embora com diferenças a nível de ênfase (consultar Rüttgers, 2008). Estas três fases já eram evidentes no
primeiro orçamento participativo, em 1998 (Schruoffeneger & Herzberg, 2008). Na
secção seguinte, analisaremos mais pormenorizadamente a estrutura do orçamento
participativo alemão, utilizando o modelo trifásico e a definição de classificação.
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4

2. Definição do Orçamento Participativo na Alemanha: um modelo trifásico

Em 2005, este modelo trifásico foi alargado para

um modelo de sete fases no projecto "orçamento

Vamos agora tentar esclarecer com mais precisão a estrutura básica dos orçamen-

participativo nas cidades" (Herzberg, 2005). O

tos participativos na Alemanha, para que possamos depois identificar qual a de-

modelo de sete fases também identifica as fases

finição partilhada entre este modelo e o OP de outros países (consultar Sintomer,

de mobilização, priorização, entrega a decisores

Herzberg & Röcke, 2009).

políticos e avaliação. No entanto, o modelo

Como já foi referido, um procedimento de orçamento participativo típico na Ale-

trifásico tem uma maior validade e é suficiente

manha abrange três fases: “informação – consulta – responsabilidade”.

aqui para proporcionar uma introdução à estrutura

4

Durante a primeira fase - a fase da informação -, os cidadãos recebem informação

básica dos orçamentos participativos alemães.

sobre o orçamento e o procedimento de orçamento participativo. Aqui, o objectivo
é, em primeiro lugar, sensibilizar os cidadãos para o orçamento participativo, as
áreas de actividade da autoridade local e o âmbito das receitas e despesas, para que
possam apresentar e debater ideias actualizadas e sofisticadas. Em segundo lugar,
durante esta fase, os cidadãos são informados das suas opções de participação e
encorajados a envolver-se.
Durante a segunda fase - a fase de participação e consulta -, os cidadãos podem
contribuir com as suas ideias, fazer propostas para o planeamento do orçamento
e fornecer o seu feedback sobre as propostas existentes. As propostas são então
debatidas pelos cidadãos em fóruns online ou em reuniões públicas, e normalmente também são classificadas. Isto resulta numa lista priorizada de propostas. As
decisões sobre a implementação de propostas são tomadas pelo conselho. A administração fornece ao conselho declarações por escrito sobre todas as propostas
ou sobre algumas previamente acordadas. Assim que a viabilidade das propostas,
os respectivos custos e a responsabilidade do município tenham sido devidamente
analisados, estas declarações são utilizadas pelos decisores políticos como uma
base para a tomada de decisões.
Durante a terceira fase - a fase de responsabilidade -, os decisores e os administradores fornecem informações sobre o resultado da participação e explicam e justificam as suas decisões quanto às propostas que serão implementadas e às que não
serão implementadas. Para este fim, normalmente é publicado um relatório sobre
a responsabilidade.
No que respeita ao modelo básico do OP na Alemanha, em comparação com outros
países, uma diferença fundamental é evidente nas situações em que o OP é visto
como um procedimento em que é apresentado um orçamento específico aos cidadãos e estes são convidados a tomar uma decisão sobre o mesmo. Na Alemanha,
participação significa consulta, mas não significa tomar decisões. Noutros países,
os cidadãos decidem, enquanto na Alemanha aconselham. Para apoiar este processo, é dada grande importância a tornar transparente a situação financeira do
município (consultar Herzberg, Sintomer, Allegretti & Röcke, 2010).
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A definição de Sintomer, Herzberg e Röcke (2009), virtualmente incontestada na
Alemanha, identifica o que, todavia, têm em comum todos estes procedimentos - e o
que faz com que um orçamento participativo seja um orçamento participativo:
1. A participação gira em torno das questões financeiras; a questão em causa são
os recursos limitados.
2. A participação é realizada ao nível da cidade como um todo, ou ao nível de um
distrito com as suas próprias competências políticas e administrativas. Um fundo
de bairro que não envolva a participação ao nível da cidade como um todo ou ao
nível de um distrito, não é um orçamento participativo.
3. O procedimento tem um carácter permanente e será repetido. Um referendo
único sobre questões em matéria de política orçamental ou fiscal não é um orçamento participativo.
4. O procedimento baseia-se num processo dedicado à deliberação, conduzido online ou em reuniões públicas. Um inquérito por escrito não é, por si só, um orçamento participativo. Nem a simples divulgação pelos órgãos administrativos
existentes ou as instituições de democracia representativa.
5. Os organizadores têm de ser responsabilizados pelas decisões tomadas sobre
dar ou não resposta, e implementar ou não, as propostas apresentadas como parte
do procedimento.

Obviamente, esta definição é muito geral. Provavelmente, isto é explicado pelo facto de que Sintomer, Herzberg e Röcke desejavam produzir uma única definição que
cobrisse os modelos de OP de vários países - ou seja, incluindo por exemplo tanto os
procedimentos consultivos como os baseados em decisões. Como resultado, esta definição apresenta algumas diferenças das definições comuns noutros países e, consequentemente, também com respeito aos procedimentos que serão considerados
como orçamentos participativos e os que não serão considerados como tal. De acordo
com a definição da organização norte-americana sem fins lucrativos “The Participatory Budgeting Project”
, o modelo consultivo alemão, por exemplo, não cumpriria
os critérios necessários para ser qualificado como orçamento participativo: “Orçamento Participativo (OP) é uma forma diferente de gerir os dinheiros públicos e de
envolver o povo no governo. É um processo democrático em que os membros da comunidade decidem sobre o modo como será gasto um orçamento público.” (The Participatory Budgeting Project, n.d.). Esta definição exige explicitamente que sejam
transferidas competências de tomada de decisões para os cidadãos.
No entanto, a definição de Herzberg, Sintomer e Röcke distingue claramente o instrumento de OP dos outros métodos participativos. A condição necessária de que
os organizadores possuam competências políticas e administrativas significa que,
na Alemanha, os fundos de bairro que não envolvem a participação ao nível da cidade como um todo ou do distrito, não são orçamentos participativos. Ao nível dos
bairros, em algumas cidades alemãs existem fundos disponíveis sobre os quais os
cidadãos dos bairros podem tomar decisões directamente. Este interessante instrumento público de participação cívica também é, em alguns casos, combinado com
procedimentos consultivos que se relacionam com a autoridade local como um todo.
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No entanto, a participação ao nível dos bairros não constitui, por si só, o OP. Para
além disso, em muitos municípios alemães são realizados referendos únicos sobre

5

Em primeiro lugar, a equipa realizou uma

questões em matéria de política orçamental. De acordo com a definição acima, es-

pesquisa exaustiva online sobre todos os

tes também não se qualificam como OP, porque carecem de permanência. Outros

municípios com mais de 40.000 habitantes,

elementos que não constituem o OP incluem o mero envolvimento dos cidadãos em

bem como municípios mais pequenos que já se

órgãos políticos e administrativos existentes, a mera divulgação do orçamento ou

encontravam listados no website buergerhaushalt.

um mero inquérito aos cidadãos sem lhes dar oportunidades de debate.

org quando a pesquisa foi realizada. No entanto,

Por outras palavras, o modelo alemão difere do OP noutros países particularmente
devido à sua natureza consultiva. Evidentemente, o orçamento participativo alemão
é algo que não existe. Ao longo dos anos têm surgido inúmeras versões de procedimentos, algumas das quais diferem consideravelmente das outras. No entanto, podemos identificar uma série de características “típicas” de orçamentos participativos
na Alemanha. Seguidamente, iremos analisá-los mais pormenorizadamente.

identificaram os 96 municípios que estão
activamente empenhados no OP, os quais incluem
70 autoridades locais que, em 2012, estavam a
implementar o OP pela primeira ou segunda vez e
26 autoridades que já tinham implementado o OP
três ou mais vezes.

3. “Orçamentos participativos tipicamente alemães” - características distintivas dos procedimentos alemães
Como já foi referido nas secções anteriores, quando o OP foi introduzido pela primeira vez na Alemanha, o contexto e os objectivos levaram a um tipo de orçamento
participativo mais consultivo. No entanto, este não é o único traço característico dos
procedimentos alemães. Por esta razão, nesta secção iremos analisar mais pormenorizadamente o cenário dos orçamentos participativos na Alemanha e examinar
as suas características “tipicamente alemãs”
, ou seja, as características que são observadas na maioria dos orçamentos participativos na Alemanha. Para este efeito,
utilizaremos dados recolhidos em Outubro e Novembro de 2012 para o Relatório de
Estado 2013 do portal de informação www.buergerhaushalt.org sobre o OP na Alemanha. Estas informações foram recolhidas pela equipa de Zebralog, uma agência
especializada em participação, a trabalhar em nome da Service Agency Communities in One World (uma unidade da Engagement Global) e da Agência Federal Alemã
para a Educação Cívica. Esta equipa começou por preparar um quadro analítico que
aplicou depois ao estudo aprofundado online de 96 autoridades locais, activamente
envolvidas no orçamento participativo na Alemanha.5
Com base nos resultados deste levantamento de dados, iremos agora identificar e
discutir as características distintivas ou os “elementos típicos” dos orçamentos participativos na Alemanha. Os dados também se encontram resumidos no Relatório
de Estado 2013 (Schröter, 2013) e publicados no website www.buergerhaushalt.org/
processes, onde serão permanentemente actualizados.

3.1. A forma de participação “tipicamente alemã”: apresentação de propostas como
recomendações
O que já referimos até agora neste capítulo também é confirmado pelos resultados do
levantamento de dados: a maioria dos orçamentos participativos na Alemanha baseia-se em propostas, ou seja, são consultivos. Em 81 dos 96 orçamentos participativos listados (84%), os cidadãos contribuem com as suas próprias propostas para o orçamento e também podem debater e comentar as outras propostas e, normalmente,
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Gráfico 2 Objecto dos orçamentos participativos

também avaliá-las. A decisão, no que respeita à implementação ou não das propos-

na Alemanha

tas, está nas mãos do conselho. Quarenta dos 81 orçamentos participativos baseados
em propostas também têm um componente “com base no feedback”. Isto significa
que, para além de apresentarem as suas próprias propostas, os cidadãos também são
convidados a fornecer o seu feedback à administração (sob a forma de declarações,
comentários e classificações). Oito municípios oferecem aos cidadãos apenas a opção
de fornecer feedback sobre as propostas existentes. Cinco orçamentos participativos foram identificados como uma “forma híbrida” que não era abrangida nem pelo
formato baseado em propostas, nem pelo formato baseado no feedback. De forma
significativa, apenas dois orçamentos participativos na Alemanha foram classificados como “baseados em decisões”. Nestes casos, o conselho comprometeu-se a
adoptar uma resolução formal sobre as medidas desejadas pelos cidadãos e a instruir
a administração para as implementar.
Este resultado salienta uma clara diferença entre os orçamentos participativos alemães e o modelo original de Porto Alegre, em que é concedida autoridade directa
na tomada de decisões aos cidadãos. A natureza consultiva do OP na Alemanha é
explicada essencialmente pelos diferentes objectivos acima mencionados. O OP
não é utilizado primordialmente para reforçar a democracia participativa (consultar Sintomer, Herzberg & Röcke, 2012), mas para sensibilizar os administradores
e os decisores políticos relativamente às necessidades e aos desejos dos cidadãos
que utilizam elementos participativos. “Isto cria oportunidades para que os cidadãos apliquem os seus próprios conhecimentos e competências às decisões políticas
que os afectam. No que respeita a administradores e decisores políticos, gera novas
oportunidades para obterem informações importantes sobre as preferências da população e ganharem um novo ímpeto a partir das ideias e propostas apresentadas
pelos cidadãos” (Märker & Nitschke, 2008, pág. 17).
No entanto, durante vários anos, os objectivos da democracia participativa, como a
mobilização sustentável dos cidadãos e a passagem de consulta para cooperação, têm
vindo a ser cada vez mais considerados na concepção e avaliação de orçamentos participativos (consultar Ruesch, 2012). Muitas autoridades locais tiveram de lidar com o
problema dos números em declínio relativamente à participação, quando implementaram o OP em diversas ocasiões. Uma possível explicação para esta situação é a divisão assimétrica de competências: “os cidadãos aconselham, os decisores políticos
decidem”. Por esta razão, um dos mais conhecidos investigadores alemães no campo
do OP, Carsten Herzberg, recomenda “libertar os cidadãos da sua tutelagem” e desenvolver um sistema que “transfira a competência de tomada de decisões em áreas circunscritas” (Herzberg 2010, pág. 116), sem pôr em causa a democracia representativa.

3.2. O objecto de participação “tipicamente alemão”: o orçamento completo
Tipicamente, os orçamentos participativos na Alemanha permitem que os cidadãos
participem no orçamento completo. A pesquisa identificou apenas quatro orçamentos participativos que disponibilizam uma quantia fixa (e, deste modo, um orçamento parcial) aos cidadãos. Outros doze limitam a participação a áreas temáticas
seleccionadas do orçamento, como a educação ou o desporto. Seis orçamentos participativos foram classificados como uma “forma híbrida”.
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Estes orçamentos participativos, por exemplo, permitem propostas sobre o orça-

Gráfico 3 Tipos de participação em orçamentos
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pequeno orçamento suplementar ao orçamento participativo. No entanto, a grande
maioria - 74 orçamentos participativos - permitem propostas sobre todas as áreas
de orçamento, sem definirem qualquer quantia com antecedência.
Também aqui vimos uma importante diferença comparativamente a orçamentos
participativos em muitos países, onde os cidadãos decidem, ou pelo menos consultam, sobre o modo como será utilizada uma determinada quantia. Tal como a noção
de consulta, a ideia de participar no orçamento completo pode ser explicada pelo
objectivo de modernizar o governo local. Com este objectivo em mente, faz muito
pouco sentido disponibilizar uma pequena quantia de dinheiro para as propostas
dos cidadãos fora do processo adequado para planeamento orçamental. Isto não satisfaria o objectivo de se utilizar o OP para integrar a participação dos cidadãos directamente no processo político-administrativo de planeamento orçamental. Além
disso, ao contrário da provisão de “dinheiro fictício” (Amrhein, 2012) ou da limitação da participação a áreas seleccionadas do orçamento, a possibilidade de participar em todas as áreas do orçamento é vista como proporcionando um maior grau de
abertura e de influência dos cidadãos, uma vez que o procedimento não estipula o
tema sobre o qual os cidadãos podem expressar a sua opinião.
Contudo, alguns investigadores salientam que este entendimento acontece frequentemente apenas em teoria e que os cidadãos normalmente fazem propostas sobre
medidas mais a curto prazo e tendem a não utilizar o OP para debater medidas a
longo prazo (Klages, 2010). Este é o motivo por que alguns actores se estão agora a
perguntar se faz sentido disponibilizar um montante fixo para o OP (Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt, 2012). Resta saber se a abordagem irá começar a convergir com o modelo original de Porto Alegre, no que respeita aos próximos anos.

3.3. O contributo “tipicamente alemão”: obter propostas dos cidadãos sobre despesas e medidas de redução de custos
Tipicamente, os orçamentos participativos referem-se não só a despesas, como também a medidas de redução de custos. Sessenta dos 96 orçamentos participativos analisados permitem que os cidadãos façam propostas, tanto em matéria de investimento
como de consolidação orçamental. Também é interessante verificar que existe um número crescente de orçamentos participativos explicitamente “orientados para a poupança”
, que visam identificar conjuntamente opções para a consolidação orçamental.
Vinte e três municípios na Alemanha explicitamente recorrem aos seus cidadãos para
prestarem o seu contributo em matéria de medidas de redução de custos ou medidas
para melhorar as receitas dos governos locais. Apenas nove municípios se centram
explicitamente nos contributos dos cidadãos sobre medidas de investimento.

Um exemplo: o orçamento participativo da cidade de Solingen
Este orçamento participativo, que foi primeiro implementado em 2010 sob o lema
“Solingen spart” [“Solingen está a reduzir custos”], é um exemplo de participação
dos cidadãos na consolidação orçamental. Em 2011, fez com que a cidade recebesse
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vernação e, em 2012, Solingen recebeu o German Sustainability Award (Prémio de
Sustentabilidade Alemão) na categoria de governação e administração.
Perante a ameaça de falência, a cidade decidiu não debater, à porta fechada, a questão de saber onde poderiam as poupanças ser feitas. Utilizando a plataforma www.
solingen-spart.de, os cidadãos apresentaram as suas próprias propostas para reduzir
custos e gerar despesas, e comentaram e classificaram as propostas apresentadas pela
autoridade local e por outros cidadãos. Isto lançou um debate público alargado sobre as
medidas de redução de custos necessárias. Em 2010, o município de Solingen, juntamente com os respectivos cidadãos, elaboraram um pacote para poupar 44 milhões de
euros. Após a história de sucesso de 2010, o OP foi novamente implementado em 2012.
Comparado com o modelo de Porto Alegre, o mais surpreendente aqui é o facto de o orçamento participativo típico na Alemanha não estar confinado ao investimento, mas
também oferecer espaço para ideias e propostas sobre medidas de redução de custos e
despesas municipais. Esta característica dos orçamentos participativos alemães é explicada principalmente pelo facto de muitas autoridades locais na Alemanha enfrentarem uma ameaça de sobreendividamento, tendo por isso de consolidar os seus orçamentos. Neste cenário, faz pouco sentido perguntar aos cidadãos como deve ser gasto
o dinheiro (que não está disponível). Para evitar o planeamento de cortes financeiros
sem consultar os cidadãos e “informar os cidadãos de forma abrangente sobre a situação difícil do seu município e sobre as medidas planeadas, e envolver activamente os
mesmos […] como fornecedores de informação e feedback” (Märker & Wehner, 2011,
pág. 5), cada vez mais autoridades locais estão a introduzir “orçamentos para reduzir
os custos”. Também aqui se torna evidente que o objectivo do OP é integrar elementos participativos no processo político-administrativo de planeamento orçamental (e
consolidação). Um dos exemplos mais conhecidos de um “orçamento para redução de
custos” é o orçamento participativo da cidade de Solingen (ver caixa).
No entanto, opositores ao modelo de consolidação orçamental, envolvidos na participação dos cidadãos (e no OP em geral), falam de uma “capitulação da tomada de decisões local” (Amrhein, 2012). Os que partilham deste ponto de vista argumentam que a
participação dos cidadãos em medidas de redução de custos é uma abdicação legítima
da responsabilidade para com os cidadãos em tempos de crise. Em períodos financeiramente bons, assim é argumentado, os políticos agarram-se ao poder, enquanto em
tempos difíceis deixam as coisas para os cidadãos. Também aqui, resta saber se os cidadãos também aceitam este ponto de vista ou se consideram positiva a oportunidade
de participar, até mesmo em alturas em que é necessário apertar o cinto.

3.4. O canal de participação “tipicamente alemão”: participação online
Outra característica distintiva dos orçamentos participativos na Alemanha é que
quase todos eles utilizam a Internet como um canal de participação. Dezassete municípios envolvem os cidadãos exclusivamente via Internet, enquanto 43 utilizam a
Internet como o canal principal, complementado por canais tradicionais de comunicação, como telefone, carta ou reuniões públicas. Outros 17 municípios centram-se
em reuniões públicas, bem como em comunicações telefónicas e cartas, e utilizam
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a Internet apenas como um canal secundário (por exemplo, para a apresentação de

Gráfico 5 Canais de participação nos orçamentos

propostas por e-mail). Dezasseis orçamentos participativos foram classificados
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como utilizando um “procedimento complexo e multicanais”. Este procedimento
combinadiferentes canais de formas complexas, em que não é possível ser feita uma
clara distinção entre canais principais e secundários. Apenas duas autoridades locais não utilizam mesmo a Internet.
A utilização altamente intensiva - particularmente quando comparada com outros
países - de procedimentos participativos online presumivelmente também aqui se
deve ao objectivo de participação. O objectivo de informar os cidadãos e obter informação e feedback dos mesmos pode ser alcançado eficazmente online, tal como
demonstrado pelo tão copiado exemplo da cidade de Colónia (ver caixa). Mediante
a utilização de plataformas online moderadas, por exemplo, é possível chegar até
muito mais pessoas do que com os canais de comunicação tradicionais, uma vez
que o limiar de participação é bem mais baixo do que no caso das reuniões públicas
(Märker & Nitschke, 2008). Ao mesmo tempo, ao contrário da participação por telefone ou questionário, a participação online facilita a deliberação, uma vez que as
propostas apresentadas online podem ser comentadas e classificadas. Ao disponibilizar a informação e assegurar a visibilidade pública de todas as propostas, comentários e declarações, a participação online também contribui significativamente para
a transparência (Wehner & Märker, 2011). Um fenómeno bastante novo é a tendência para o “orçamento aberto”
, recentemente introduzido, por exemplo, na cidade de
Bona e que foi concebido para tornar a estrutura do orçamento mais compreensível
para os cidadãos (consultar https://bonn-packts-an.de/haushalt). Envolve uma visualização transparente e dinâmica do orçamento.

Exemplo: o orçamento participativo online da cidade de Colónia
O Orçamento Participativo de Colónia ganhou diversos prémios pelo seu conceito
inovador de participação dos cidadãos em 2008 e 2009, incluindo o United Nations
Public Sector Award (Prémio do Estados Unidos do Sector Público). Colónia tem sido
pioneira no OP e na participação online desde 2007.
Todos os anos, durante mais de quatro semanas, os cidadãos podem apresentar as suas
propostas sobre as despesas da cidade, medidas de redução de custos e receitas, utilizando a plataforma http://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/, onde também podem comentar e classificar as propostas feitas por outros cidadãos e pela autoridade local. As
dez propostas mais pontuadas são então revistas pela administração e encaminhadas
para a Câmara Municipal de Colónia, juntamente com uma declaração. As propostas
individuais e as decisões tomadas pela câmara são explicadas no relatório de responsabilidade e na plataforma online. O limiar de participação online é baixo, necessitando apenas de um nome de utilizador e uma palavra-passe. Os cidadãos que não
têm acesso à Internet podem apresentar as propostas através de um centro de atendimento telefónico ou por escrito. Graças também ao trabalho intensivo de relações
públicas, Colónia atingiu taxas de participação bastante elevadas de 11.000 e 14.000
participantes activos nos primeiros e segundos orçamentos participativos.
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Gráfico 6 Responsabilidade nos Orçamentos

No entanto, as críticas do OP online não consideram a Internet um canal de parti-
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cipação apropriado. Para além do risco de manipulação por múltiplas classificações
e da influência de grupos de influência (lobbies), também criticam o facto de que os
participantes activos não representam uma secção da população, quer em termos de
números quer em termos da sua diversidade (consultar, por exemplo, Holtkamp &
Fuhrmann, 2013). Mesmo antes de terem sido lançados os primeiros procedimentos
participativos online, foram expressadas reservas quanto ao OP ser compatível com
a democracia representativa ou se seria mais provável que levasse a um domínio de
uma minoria de cidadãos participativos. A utilização da Internet tem intensificado
este debate sobre a representatividade ao longo dos últimos anos. Isto é interessante, porque os números da participação em procedimentos online - ainda que longe
de serem representativos - são muito mais elevados do que os relativos às reuniões
públicas. A esperança de que o Web 2.0 venha a despoletar uma nova onda de participação e, a visibilidade directa dos números de participação nas plataformas online,
parece estar agora a tornar os números de participação cada vez mais importantes
como um critério para medir o sucesso dos orçamentos participativos (Wehner &
Märker, 2013). No entanto, para atingir grupos-alvo tão diferentes quanto possível e,
especialmente, para evitar excluir os que não têm acesso à Internet, uma tendência
para formatos multicanais tornou-se evidente na Alemanha (consultar a caixa sobre
o orçamento participativo em Lichtenberg, Berlim).

3.5. O formato de responsabilidade “tipicamente alemão”: sem responsabilidade separada
(Apenas) 57 autoridades locais na Alemanha praticam actualmente uma forma de responsabilidade separada para orçamentos participativos. Trinta e sete destas proporcionam apenas responsabilidade agregada ou geral para todas as propostas, ou seja,
não é feita qualquer referência a propostas individuais. A responsabilidade detalhada
é disponibilizada a apenas 20 orçamentos participativos; neste caso, a responsabilidade assume a forma de declarações ou decisões do conselho relativamente a propostas específicas. Destes orçamentos, 7 também desenvolveram um sistema de monitorização que permite que a autoridade local forneça informações regularmente sobre o
estado de implementação de uma proposta.
Neste caso, também deveria ser salientado que, quando a responsabilidade detalhada
é proporcionada, frequentemente apenas um número de propostas com as melhores classificações (ou seja, as consideradas mais importantes) são profissionalmente revistas e consultadas por decisores. Os números oscilam entre apenas algumas
propostas e as 100 melhor classificadas, para todas as apresentadas. Uma vez que a
maioria dos procedimentos na Alemanha são consultivos e os cidadãos não tomam
decisões relativamente à implementação, a responsabilidade é uma fase extremamente importante para os orçamentos participativos alemães, porque “sem qualquer
feedback sobre o modo como o contributo feito pelos cidadãos está a ser utilizado no
planeamento orçamental, é muito improvável que os cidadãos se sintam motivados a
investir o seu tempo (uma vez mais) na participação” (Märker & Nitschke, 2008, pág.
21). Os resultados da nossa análise do cenário dos orçamentos participativos na Alemanha são assim ainda mais problemáticos. Deve-se assumir que responsabilidade
insuficiente também implica um declínio na participação.
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Por esta razão, espera-se que mais municípios forneçam uma for-
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lidade de participação informada no discurso sobre o orçamento

particularmente pelo facto de que os orçamentos participativos na

local. A consulta – pelo menos na perspectiva dos cidadãos – está

Alemanha são concebidos principalmente como um meio de mo-

disponível apenas se a decisão sobre a implementação ou não das

dernizar o governo local e torná-lo mais receptivo aos cidadãos.

propostas for, no mínimo, comunicada e explicada. O distrito de

No entanto, durante vários anos, outros objectivos e, consequen-

Lichtenberg em Berlim é um excelente exemplo da inclusão de to-

temente, outros modelos têm vindo a ser debatidos e experimen-

das as três fases (consultar caixa).

tados. Neste contexto, valeria certamente a pena observar outros
países para aprender com outros modelos. Os municípios alemães

Exemplo: multicanais, o orçamento participativo legalmente institucionalizado de Lichtenberg, Berlim
O Orçamento Participativo do distrito de Lichtenberg, Berlim, é,
segundo as normas alemãs, bastante “atípico”
, embora tenha bastante sucesso e seja frequentemente citado. Em 2007, Lichtenberg
(Berlim) recebeu o European Public Sector Award (Prémio Europeu
do Sector Público) e, em 2013, a Medalha Theodor Heuss. Através
de diálogos de bairro, reuniões públicas e uma plataforma online
(http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/), os cidadãos de Lichtenberg têm a possibilidade de apresentar e debater as suas próprias propostas. Os cidadãos podem votar nestas propostas tanto
online como presencialmente no dia da votação a nível distrital.
O procedimento também inclui um inquérito representativo às
famílias. Embora este orçamento participativo também seja consultivo, é muito vinculativo: aproximadamente 90 por cento das
propostas mais bem classificadas têm sido, até à data, incluídas
no orçamento distrital. Outros aspectos exemplares incluem a institucionalização legal da participação dos cidadãos na lei da administração local e as práticas de responsabilidade detalhada que
incluem a monitorização.

têm tendência para estar interessados, por exemplo, em modelos
que combinam a consulta com formatos em que o orçamento participativo tem um montante específico reservado para o mesmo.
Ao mesmo tempo, não deveria ser ignorado que o modelo consultivo
também tem vantagens que podem ser atractivas para municípios
noutros países. É o caso particular onde existe um desejo de institucionalizar uma maior abertura de tomada de decisões e administração, e estabelecer transparência e diálogo em termos de orçamento
como um todo. Neste caso, o procedimento consultivo oferece uma
forma de participação directamente ligada aos processos político
-administrativos e em que os cidadãos podem fazer propostas sobre qualquer área temática e sem restrição financeira. As questões
que actualmente estão sujeitas a debate controverso na Alemanha
incluem o modo como se deve lidar com o declínio no número de
cidadãos a participar e a falta de representação dos envolvidos (particularmente o modo como diferentes grupos-alvo podem ser atingidos e como a representação é necessária em primeiro lugar). Outra
questão é o modo como devem ser integradas as três fases de informação, consulta e responsabilidade, do modo mais eficaz possível,
nos procedimentos político-administrativos. Tal como demonstrado neste capítulo, a responsabilidade é uma área onde ainda existe
muita margem para melhorias. Algo evidente é, sem dúvida, o fac-

4. Conclusão

to de o desenvolvimento do orçamento participativo ainda não ter
chegado ao fim na Alemanha. De facto, cada vez mais autoridades

Neste capítulo, identificámos as características distintivas do or-

locais estão a aperceber-se de que os procedimentos habituais de

çamento participativo “tipicamente alemão” e explicámo-las com

OP necessitam de ser fundamentalmente desenvolvidos, a fim de

base na história do OP na Alemanha e nos objectivos associados à

alcançarem verdadeiramente os seus objectivos.

mesma. Analisámos o cenário actual dos orçamentos participativos
e categorizámo-lo em relação a cinco características processuais
chave. Foram identificadas tendências e debates actuais. Os resultados da nossa análise podem ser resumidos do seguinte modo: o
orçamento participativo típico na Alemanha é consultivo. Pede aos
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PANORÂMICA SOBRE AS
EXPERIÊNCIAS ESPANHOLAS
1. Introdução
A história dos orçamentos participativos em Espanha é trepidante. Até 2000 foi o país europeu que registou a maior expansão dos orçamentos participativos (Sintomer et al, 2008). Eles
começaram em 2001, e o número de experiências foi crescendo paulatinamente até às eleições
locais de 2011. Em plena crise económica, o partido conservador conseguiu mudar a cor política de muitos municípios, incluindo a de vários em que tinha sido implementado o orçamento
participativo e que se tinham destacado pela excelência, como em Santa Cristina de Aro, em
Gerona, em Getafe, perto de Madrid, ou Sevilha, na Andaluzia. Quer pela mudança política,
quer pela crise económica, que diminuiu de forma considerável o orçamento das entidades locais espanholas, a aventura de sucesso acabou repentinamente. Se no ano de 2010 podíamos
contabilizar quase setenta e cinco experiências, em 2012 elas não ultrapassavam as vinte e cinco. Estes números não são propriamente um censo, uma vez que não existe uma base de dados
centralizada sobre a quantidade de experiências; eles são uma aproximação que apenas nos
permite falar em tendências. Não obstante, a inversão eleitoral verificada em 2011 teve uma
consequência imediata no panorama das experiências espanholas de orçamento participativo.
Sob qualquer ponto de vista, isto não deixa de ser paradoxal, pois, no momento em que as experiências começam a morrer (Alves e Allegretti, 2012), emerge em toda a Espanha um movimento social sem precedentes na sua história: os indignados. Durante mais de um ano, desde o seu
aparecimento (Maio de 2011, uma semana antes das eleições locais), o movimento conseguiu
mobilizar cerca de 20% dos cidadãos espanhóis, quase oito milhões de pessoas, o que ultrapassou com números nunca vistos qualquer tipo de mobilização cidadã que a Espanha tenha
tido na sua história. Este movimento foi construído, entre outras coisas, a partir de apelos à
necessidade de aprofundar a transparência do sistema político, da participação dos cidadãos
nele e da melhoria da comunicação entre governantes e governados. Poder-se-ia pensar que o
orçamento participativo seria um instrumento ideal neste contexto. Mas não foi assim. Getafe,
um município da cintura de Madrid, governado pelo Partido Socialista (PSOE) desde 1979 e com
orçamentos participativos desde 2004, deixou morrer a experiência às mãos do espampanante vencedor das eleições, o Partido Popular. Em Sevilha, cidade governada por uma coligação
entre o Partido Socialista e a Esquerda Unida (IU – coligação de esquerda) desde 2003 até 2011,
aconteceu algo semelhante. Em Santa Cristina de Aro, um município de 4.000 habitantes, com
uma das experiências de orçamento participativo mais destacadas de Espanha, também mudou
o governo e este deixou morrer igualmente a experiência.
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Gráfico 1 Evolução das experiências em Espanha

A tendência que descrevemos tem os seus contra-exemplos. Em Mejorada del Campo, um pe-

Fonte Ganuza e Francés (2012a)

queno município próximo de Madrid, a nova administração, também do conservador Partido Popular, implementou o orçamento participativo na sequência de uma mobilização cidadã,
no ano anterior. Em Xátiva, na província de Valência, uma nova administração minoritária do
partido ecologista (ECO) arrancou com o orçamento participativo. Em Ferrol, a mudança de governo não implicou o abandono da experiência. Contudo, no cômputo geral, em 2013 há menos
experiências do que em 2010. Porque aconteceu isto? Que argumentos poderemos encontrar
para explicar este fenómeno? Qual é o futuro dos orçamentos participativos em Espanha?
Este capítulo tentará responder a essas perguntas. Mas, antes disso, pensamos que seria conveniente ter uma ideia do que foram as experiências espanholas entre 2001 e 2010. Isso permitir-nos-á conhecer o que se fez em Espanha e as particularidades das suas experiências. Com
isto em mente, o presente capítulo começa com uma descrição das experiências espanholas
durante esses anos. Deter-nos-emos nas suas características, no contexto político que as viu
nascer e no seu funcionamento. Finalmente, tentaremos responder às questões formuladas.

2. Os orçamentos participativos em Espanha (2001-2010)
No contexto europeu, Espanha foi o país em que o orçamento participativo mais se difundiu
(Sintomer et al, 2008; Sintomer e Ganuza, 2011). Aí analisámos, até 2010, mais de cinquenta experiências que, de uma forma ou outra, deram a quase cinco milhões de pessoas a oportunidade
de participar, embora se deva ter em conta o critério utilizado para considerar uma experiência
como orçamento participativo. As experiências começaram em 2001 em três municípios andaluzes (Cabezas de San Juan, em Sevilla, Córdoba e Puente Genil, na província de Córdoba). Em
2002, Rubí, na província de Barcelona, e Albacete iniciariam também o processo. As eleições
locais de 2003 impulsionaram a implementação de novas experiências. Até final de 2006, mesmo antes das eleições do ano seguinte, já eram mais de vinte e cinco os municípios que tinham
posto em marcha o processo. Dois deles (Cabezas de San Juan e Rubí) tinham abandonado a
experiência com a mudança de governação ocorrida na sequência das eleições locais de 2003.
Após as eleições de 2007, o orçamento participativo sofreu um novo estímulo, o que o levaria a
ter a sua maior presença nos municípios espanhóis. Nessa altura, a diferença esteve no facto de
os partidos conservadores terem começado a implementar experiências semelhantes.
Neste trabalho, partiremos de uma definição ampla da noção de orçamento participativo, que
ultrapassa inclusive a suspeita sobre a natureza participativa de algumas experiências, eventualmente levantada pela sua heterogeneidade. Pensamos que é preferível traçar um quadro
geral do que hoje se faz em Espanha, para analisar depois as diferenças que possamos encontrar entre as várias experiências. A proposta não é falha de sentido, tendo em conta que todas
têm um traço comum, que, por sua vez, diferenciava as experiências em curso em Espanha,
nesse momento, das do resto da Europa: a participação dos cidadãos no orçamento participativo foi sempre vista no âmbito de um processo público de tomada de decisões sobre uma
parte do orçamento municipal. Entendemos que qualquer processo que cumpra esse requisito
é um orçamento participativo, embora, diga-se de passagem, a heterogeneidade dos processos
aumente quando consideramos as questões de organização, intensidade deliberativa e até de
participação (Ganuza e Francés, 2012a).
Aquilo que determinou, em primeiro lugar, a heterogeneidade das experiências foi o apoio dado
pelos partidos políticos. 70% das que foram analisadas até 2010 (Ganuza e Francés, 2012a) resultaram de uma iniciativa de administrações PSOE ou IU, embora tenham sido mais os mu300
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nicípios socialistas (39%) os que implementaram orçamentos participativos. Quase metade
das experiências (45%) realizou-se em municípios nos quais existia uma coligação e, em mais

1

Uma descrição mais pormenorizada da história dos

de metade dessas experiências (69%), foi o parceiro maioritário que impulsionou o orçamento

orçamentos participativos em Espanha durante esse

participativo e não o minoritário. Se tivermos em conta o apoio dado por este último, vemos

período pode ser consultada em Ganuza e Francés (2012a).

que foi a IU o grupo político que mais lutou para que o orçamento participativo fosse integrado
no acordo de governação. Isto dá-nos a ideia clara de que quase três em cada quatro experiências eram lideradas por um partido de esquerda. Ainda assim, o Partido Popular iniciou, nos
finais da década e como partido maioritário, 12% dos orçamentos participativos. Se considerarmos as experiências lideradas por outros partidos conservadores, como o UPN (União do
Povo Navarro), em Navarra, ou a CiU (Convergência e União), na Catalunha, chegaremos aos
22%. Embora o orçamento participativo tenha sido, e é, um instrumento utilizado mais pela
esquerda, não podemos desprezar os dados apresentados. O primeiro a ser apoiado pelo PP foi
em 2006, em Logroño. A partir daí, as novas experiências implementadas no Estado espanhol
definirão um cenário político mais heterogéneo. Desde 2007 que as diferenças ideológicas entre os seus promotores têm diminuído, pelo que cerca de 40% das novas experiências seriam
promovidas por partidos conservadores.
Relativamente à dimensão dos municípios, encontramos experiências em cidades grandes,
nove capitais de província (31% localizadas em municípios com mais de cem mil habitantes),
incluindo cidades como Sevilha ou Málaga. Em contrapartida, 27% correspondem a iniciativas
levadas a cabo em municípios com menos de dez mil habitantes. Em princípio, isto permitenos pensar que o orçamento participativo não foi visto como um instrumento adequado unicamente para as pequenas dimensões, pelo menos no caso espanhol. O apoio que tem tido em
cidades grandes faz-nos pensar que a necessidade de que sejam contempladas relações mais
transparentes com a administração não entra em conflito com a dimensão. Tal como podemos
observar na Fig. 1, há uma ampla distribuição geográfica: encontramos experiências em Madrid, Catalunha, Comunidade Valenciana, Galiza, Castela-Leão, Castela La Mancha, Navarra,
País Basco e La Rioja. Andaluzia (29,4%) e Catalunha (27,4%) concentravam mais de metade das
experiências existentes até 2010.
A maneira como os orçamentos participativos foram implementados também variava de forma considerável de uma experiência para outra. Os seus traços comuns não se relacionavam
completamente com o partido que os dinamizava, com o tamanho do município ou com o seu
contexto socioeconómico. Eram dois esses traços comuns: 1) a natureza do orçamento participativo como processo normativamente vinculado à tomada de decisões públicas e 2) a sua
implementação que, em geral, partia sempre da vontade do executivo. Isto significava que os
limites dos orçamentos participativos eram formalmente, até agora, estabelecidos pela vontade dos membros do executivo local, o que implicava uma lógica de relação de cima para baixo,
cuja intensidade variava de umas experiências para outras, mas que, no seu conjunto, remetia o
processo participativo para a condição de instrumento das administrações eleitas. Apenas uma
experiência, a de Albacete (e, em menor grau, a de Ferrol, no início), podiam ser vistas como
independentes da administração, embora dependessem dela os recursos económicos para a sua
realização e, em última instância, tinha sido a administração a aceitar a vinculação do processo
participativo ao orçamento municipal.
Os dados apresentados1 mostram que, no final da década, os orçamentos participativos não
eram estranhos aos partidos políticos, a nível local. Durante todo esse tempo multiplicaramse, em torno do tema, as conferências, os seminários e os intercâmbios entre os municípios
(Ganuza, 2010), tendo sido criada, igualmente, a Rede Estatal de Orçamentos Participativos. Os
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partidos políticos incluíram nos seus programas eleitorais, já pelo

Pensamos que é possível fazer um esboço do problema dos orça-

meio da década, propostas concretas de experiências participativas

mentos participativos em Espanha a partir da sua própria história,

e, em alguns casos, faziam referências explícitas aos orçamentos

isto é, como foram implementados, quais os conflitos que origina-

participativos (Ganuza e Francés, 2012a). De certa forma, estes per-

ram, bem assim como os resultados que foram obtidos. Pelo menos,

mitiram aos funcionários públicos, responsáveis já pela promoção

uma perspectiva desses problemas pode ajudar-nos a compreender

da participação cidadã nos municípios, integrar uma nova metodo-

o estado actual em que se encontram as experiências no país e, a

logia de participação, baseada principalmente na aceitação política

partir daí, poderemos pensar sobre o estado actual e futuro dos or-

da participação directa dos cidadãos nos assuntos públicos. Um as-

çamentos participativos. Tentaremos, a seguir, retratar essa situa-

pecto singular foi o de esta metodologia não ter sido pensada se-

ção a partir de três problemas com que se debateram as experiências

guindo uma regra clara, de acordo com o tamanho dos municípios.

espanholas. Começaremos por mostrar, 1) o perfil dos participan-

As diferenças mais acentuadas encontramo-las na sua organização

tes, 2) os resultados obtidos após anos de experimentação e 3) os

interna e no peso da deliberação; daí que a experiência ser estimu-

conflitos latentes provocados pelos orçamentos participativos.

lada por um partido de esquerda ou um conservador implicasse, em
linhas gerais, diferentes procedimentos participativos.
No entanto, o facto de muitos partidos terem deixado cair as experiências a partir de 2011 levanta-nos uma dificuldade explicativa,
pois não parece que esse fenómeno possa ser atribuído apenas à
reviravolta eleitoral desse ano. É verdade que muitas experiências
acabaram às mãos de equipas governativas conservadoras, mas
não é menos verdade que, após as eleições desse ano, o número
de experiências não aumentou de acordo com a representação dos
partidos políticos de esquerda nas instituições locais. Além disso,
podemos afirmar que, naqueles municípios em que a experiência
foi abandonada, a iniciativa não encontrou grande resistência da
parte da oposição política ou dos cidadãos. Neste caso, Portugal
pode servir-nos como exemplo do contrário; a tendência observada nas experiências desse país foi inversa à espanhola. Enquanto
que a explosão dos orçamentos participativos verificada a meio da
década deu lugar ao seu paulatino abandono, eles voltaram a surgir
em força a partir de 2010. Nesse ano, os municípios, tanto de esquerda como de direita, voltaram a promover os orçamentos par-

3. A orientação da participação
Entre outras coisas, o orçamento participativo tem uma ideia-força que, em parte, permitiu a sua expansão pelos cinco continentes
(Ganuza e Baiocchi, 2012). No seu percurso pelo mundo, esta experiência transformou-se num instrumento visto como uma metodologia que permitia a participação dos cidadãos num processo
aberto de decisões públicas. Num momento de desinteresse político e declínio da participação, os orçamentos participativos conseguiram apontar um caminho alternativo ao beco sem saída em que
se encontravam as administrações públicas, tal como favorecer a
participação dos cidadãos sem desestruturar as administrações e
sem provocar rupturas no esquema básico do sistema político representativo. Poderíamos pensar que, se o orçamento participativo
se converte numa ferramenta eficaz no momento de disponibilizar
aos cidadãos um meio útil de participar no debate sobre o orçamento público, as experiências ganham legitimidade, mas, sobretudo,
podem conquistar um espaço na teia institucional dos municípios.

ticipativos mas, de forma diferente do que acontecia anos antes, as

Esta questão leva-nos a perguntar-nos: até que ponto é verdade que

experiências apoiadas, assim como os orçamentos participativos

os orçamentos participativos são suficientemente inclusivos e per-

que tinham conseguido sobreviver, caracterizavam-se por terem

mitem que todos os participantes possam deliberar? No Brasil, os

um carácter deliberativo (versus consultivo), pelo que os cidadãos

cidadãos tradicionalmente marginalizados encontraram um canal

podiam decidir directamente sobre uma parte do orçamento (Al-

de participação anteriormente inexistente (Baiocchi, 2003). A es-

ves e Allegretti, 2012). Em Espanha, contrariamente, os orçamen-

trutura sociodemográfica dos participantes em alguns municípios,

tos participativos sempre se distinguiram pelo seu carácter deli-

como Porto Alegre, era muito semelhante à estrutura populacional

berativo e, embora a esse nível a sua força [deliberativa] variasse

do município (Sintomer e Gret, 2003). Segundo Baiocchi (1999), as

muito de uma experiência para outra, todos os cidadãos podiam

oportunidades para deliberar estavam, além disso, bem distribuí-

decidir sobre uma parte do orçamento. Na década que analisámos,

das pelos participantes, algo com que concordava Avritzer (2006) ao

esse constituía um traço particular dos orçamentos participati-

estudar diferentes experiências brasileiras. Os resultados que apre-

vos espanhóis no quadro europeu (Sintomer et al, 2008). Por isso,

sentamos a seguir fazem parte de um estudo de oito experiências

a tendência dos orçamentos participativos esboçada em Espanha

realizado pelo IESA em 2007. Um total de 3.094 pessoas participou

sugere-nos a procura de explicações alternativas.

nas assembleias desses municípios. Utilizámos um inquérito auto
-administrado, o que nos permitiu obter 1.139 respostas.
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O total de participação, nas experiências espanholas, situa-se entre 1 e 3% da popu-

Gráfico 2 Diferenças entre a estrutura da

lação dos municípios. Embora pareça pouco, é preciso não esquecer que os números

população e os participantes

ganham outra dimensão quando os comparamos. Neste momento são números mui-

Fonte IESA (E-0705) e censos espanhóis (2011)

to semelhantes aos das experiências de todo o mundo, incluindo os da participação
na cidade de Porto Alegre (Fedozzi, 2005). Se os compararmos com o número de pes-

Legenda

soas que costumam participar activamente na vida associativa das cidades, podem

75 E MAIS ANOS

até ser altos. No entanto, esses números não nos dizem muito sobre a participação.

60 A 74 ANOS

Se compararmos a estrutura da população do município com a de quem costuma ir às
assembleias, as diferenças são claras. Nas experiências que duram há mais tempo,
participam ligeiramente mais mulheres do que homens (52.8%). Os jovens, apesar

45 A 59 ANOS
30 A 40 ANOS
1 A 29 ANOS

do peso que têm nos números da população dos municípios, participam muito pouco
(figura 2), ao passo que os adultos estão sobre-representados. Nas assembleias públicas, acontece o mesmo com os cidadãos mais escolarizados (figura 3).
Estas características da participação nas assembleias dos orçamentos participativos
correspondem ao perfil habitual da participação; é aquilo a que Verba (et al, 1995)
chamou a orientação segundo variáveis socioeconómicas. Em Espanha a experiência
foi justificada por muitos políticos como uma abertura para os cidadãos que não costumavam participar. Desse ponto de vista, as experiências não conseguiram atingir
esses objectivos, embora parcialmente tenham sido interessantes para as pessoas
que não tinham participado até esse momento. Nas experiências espanholas, pelo
menos um em cada quatro participantes nunca tinha participado noutros espaços
abertos aos cidadãos (Ganuza e Francés, 2012a). Apesar de persistir a orientação socioeconómica, as experiências favoreceram a participação de cidadãos que não costumavam fazê-lo habitualmente.
A tendência para participar corresponde também à atitude política dos cidadãos.
Aqueles que já mostravam interesse pela política e pelas questões da cidadania foram os que participaram em maioria, ao passo que, a nível municipal, nos municípios espanhóis, esse perfil de cidadãos não atinge os 40% da população (Ganuza e
Francés, 2012b). Isto continua a ser exactamente o mesmo que acontece em qualquer processo participativo. Quer o perfil socioeconómico, quer a atitude política
dos participantes nos revelam que a participação põe barreiras significativas a um
determinado perfil de cidadão, muito presente na realidade social espanhola. Apesar disso, pensamos que as referidas orientações não são assim tão importantes ou
decisivas. Mais ainda, quando constatamos que se esfumavam com o tempo, quer
dizer, as experiências com maior duração eram também aquelas em que a influência
da orientação política era menor. No entanto, prevalece uma orientação ideológica
que, sem dúvida, consideramos ser importante. Numa escala de 0 a 10, na qual o “0”
representava a extrema esquerda e o “10” a extrema direita, a média para os participantes no orçamento participativo situava-se em 3.71. Esta média não apresenta
variações significativas se considerarmos a diferença de género, idade ou nível de
escolaridade. Nesta escala, 47% dos participantes ficaria entre 0 e 3 (esquerda), 48%
entre 4 e 6 (centro), enquanto que apenas 5% ficaria entre 7 e 10 (direita). Não nos é
possível comparar os posicionamentos ideológicos dos participantes com os da população em geral de cada localidade. Mas podemos fazer uma aproximação a partir
da relação entre o posicionamento ideológico e o registo do voto dos participantes,
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Gráfico 3 Nível escolar da estrutura populacional

associando-a à representação dos diferentes partidos em cada au-

dos municípios e os participantes

tarquia (quadro 1), o que nos dá uma perspectiva da participação

Fonte IESA (E-0705) e censos espanhóis (2001)

política, quer dizer, a partir do perfil dos votantes.
O resultado geral desta análise revela-nos uma acentuada orien-

Legenda

tação ideológica dos participantes, em consonância com o partido

PARTICIPANTES DO OP

no poder. Por exemplo, nos municípios em que governava o PSOE,

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

os seus representantes estavam sobre-representados, com excepção de Terrassa, onde governava uma coligação de esquerda nacionalista. Contudo, nos municípios em que estava a IU no poder, os
simpatizantes do PSOE encontravam-se infra-representados. Algo
semelhante se passava com os votantes da IU. No caso do partido
conservador (PP), vemos que estava infra-representado em todos
os municípios, com excepção de Puerto Real, onde a presença eleitoral desse partido era testemunhal. Mas esta relação diminuía
com o tempo, isto é, à medida que se implementava o orçamento participativo, a dependência da orientação ideológica ia sendo
menor, embora em caso nenhum chegasse a desaparecer. É indubitável que, para além das diferenças de perfil socioeconómico ou
de postura política, o orçamento participativo não conseguiu ultrapassar a lógica partidária em Espanha; sem dúvida alguma que
isto teve uma influência considerável na sua continuidade quando
mudava a governação do município.

4. Os resultados e o impacto dos orçamentos participativos
O orçamento participativo estabelece um ideário próximo da democracia directa. Os cidadãos são convidados a participar na deciTabela 1 Representação dos votantes segundo o

são sobre o destino a dar a uma parte do orçamento participativo.

partido político no poder no município

Quanto ao modo como este era organizado, seria possível encon-

Fonte IESA (E-0705)

trar, em Espanha, muitas diferenças entre as várias experiências,
mas, em termos gerais, mesmo para os partidos conservadores que
o fomentaram, ele assumia esse quadro de acção política. O declí-
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nio dos orçamentos participativos não implicou em caso nenhum a
relativização desse quadro, ou seja, as novas experiências são-lhe
fiéis, assim como as que persistem após o ano de 2011.
Este quadro de acção política apresenta dificuldades diferentes
e desiguais relativamente à própria história dos municípios, as-
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prossecução de políticas ou a realização de investimentos concretos resultantes das decisões dos cidadãos fornecem a estes um elemento básico de controle da governação, mas fornecem também
um elemento de avaliação dos processos realizados.
Como foram as experiências sob estes aspectos? Para responder a
+1

esta pergunta podemos estruturá-la em dois eixos paralelos:
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1) Por um lado, as dinâmicas de discussão estabelecidas, através das quais po-

Tabela 2 A influência das variáveis

demos averiguar se as orientações da participação se reproduzem e, portanto,

sociodemográficas e políticas nos orçamentos

se acontece o mesmo com os resultados obtidos através da discussão entre os

participativos2

cidadãos. Se isso fosse assim, seríamos levados a pensar que os resultados

Fonte Ganuza e Francés (2012b)

careciam da necessária legitimação política para serem implementados, sobretudo sabendo que existe uma orientação partidária e ideológica acentuada.

2

2) Por outro lado, podemos analisar a implementação de políticas directa-

mais sofisticada desta tabela em Ganuza e

mente derivadas da discussão entre os cidadãos, bem assim como a sua in-

Francés (2012b).

É possível encontrar uma análise estatística

fluência na gestão local. Poderemos supor que a mais influência corresponderá mais empowerment dos processos participativos.

INFLUÊNCI A N A PA R T ICIPAÇ ÃO
N A S A SSE MBL EI A S

INFLUÊNCI A NO PA PEL DEL IBER AT IVO
A SSUMIDO N A S A SSE MBL EI A S

GÉNERO

baixa

média

IDA DE

alta

baixa

que vão às assembleias públicas não se reproduzem totalmente no espaço

NÍV EL DE E SCOL A RIDA DE

alta

baixa

deliberativo. Sob este aspecto, poderíamos confirmar que, de certa forma, o

IDEOL IGI A

alta

baixa

IN T ERE SSE PEL A P OL Í T IC A

alta

alta

para deliberar e intervir. Por exemplo, nem a idade nem o nível de escolari-

E XPERIÊNCI A NO PROCE SSO

baixa

alta

dade tinham influência significativa sobre o protagonismo dos participan-

AC T IV IDA DE A SSICI AT IVA

alta

alta

Relativamente ao primeiro eixo, a primeira coisa que nos chama a atenção é
a diminuição das orientações participativas nos processos deliberativos que
levavam à tomada colectiva de decisões. Em resumo, os dados de que dispomos sugerem que as situações assimétricas verificadas no perfil dos cidadãos

orçamento participativo se aproximava muito mais dos ideais deliberativos,
uma vez que oferece ao conjunto dos participantes as mesmas oportunidades

tes na dinâmica deliberativa. É verdade que as pessoas mais implicadas (as
que apresentavam mais propostas e eram mais dinâmicas) tinham já uma
atitude que podemos considerar clássica na teoria da participação: mostravam interesse pela política, comentavam-na e discutiam-na frequentemente com outras pessoas e, por último, trabalham com outros cidadãos no
seu bairro para resolver problemas. Em termos gerais, tudo isto confirma os
pressupostos teóricos da participação, mas fala-nos também dos próprios
orçamentos participativos: estas iniciativas facilitam, sobretudo, a participação de cidadãos com experiência participativa. É o que podemos verificar
na tabela 2, na qual se pode ver que uma das diferenças mais significativas na dinâmica deliberativa é se o participante participa pela primeira vez
no orçamento participativo. Em contrapartida, se a ideologia pressupunha
algum elemento que se reflectia de forma apreciável na composição da assistência das assembleias, não era assim o momento para adoptar este ou
aquele papel nos orçamentos participativos. Da mesma forma que a idade
ou o nível de estudos, o posicionamento ideológico não influenciava particularmente o papel dos participantes nas reuniões públicas; assim, o esquema de procedimentos para a deliberação não oferecia grande resistência aos
votantes conservadores ou de qualquer outro partido diferente daquele que
ocupava o poder.
Na tabela 2 vê-se, de forma detalhada, a influência que as diferentes variáveis têm sobre a participação nas assembleias e sobre a respectiva dinâmica
deliberativa.
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A propósito do segundo eixo de que falávamos, isto é, os resultados concretos dos or3

Uma análise mais pormenorizada sobre o impacto

çamentos participativos, a informação obtida revela-nos uma intervenção relativa-

dos orçamentos participativos nos municípios pode

mente pequena na gestão municipal. O orçamento de despesas aberto à participação

ser vista em Ganuza e Francés (2012a: 152-167)

variava muito de umas experiências para as outras, embora se pudesse dizer que os
cidadãos dos municípios mais pequenos tinham mais possibilidades de intervir (15%

4

É possível apresentar alguns dados relevantes

do orçamento, percentagem que não chega aos 3% nas cidades maiores). Quanto às

sobre este assunto. Em Jerez de la Frontera,

matérias sobre as quais os cidadãos podiam intervir, exceptuando as verbas desti-

por exemplo, quatro anos depois da primeira

nadas à manutenção dos serviços públicos, aos salários e às dívidas do município, é

experiência ainda não se tinham executado as

possível traçar uma tipologia dividida em dois grandes campos :

propostas decididas pelos cidadãos. Em Getafe,
nos últimos anos da experiência (2008-2010),

1) despesas com pequenas e grandes infra-estruturas;

tinha-se reduzido a metade a execução orçamental

2) despesas com programas e serviços próprios das políticas sectoriais. Mais de

das propostas dos orçamentos participativos

metade das experiências de orçamentos participativos (54,5%) tinham reservado

relativamente a anos anteriores. Em Córdoba,

a participação dos cidadãos apenas nas decisões sobre as pequenas infra-estrutu-

apesar de a Câmara Municipal garantir que se

ras, enquanto que o resto permitia a participação relativamente aos programas e

tinham executado 80% das decisões respeitantes

serviços municipais.

ao período entre 2001 e 2006, entre os cidadãos

Relativamente às grandes infra-estruturas ou às obras na cidade, unicamente 22%

persistia a ideia de que não se tinha concretizado

das experiências contemplava a possibilidade de os cidadãos decidirem ou opina-

muitas propostas (Ganuza e Francés, 2012a: 152 e ss).

rem sobre elas, ainda que nestes casos a decisão fosse, frequentemente, colegial (em
conjunto com os representantes políticos) e não apenas uma proposta participativa
(Albacete, Santa Cristina d’Aro, Puente Genil, Torreperogil, Figaró).3
O fraco impacto dos orçamentos participativos nas contas públicas não tira o mérito,
em caso nenhum, ao potencial das dinâmicas participativas, embora nos sugira uma
realidade que, sem dúvida, influenciou o imaginário dos cidadãos. Por um lado, a
maioria das experiências concentrou-se em questões (pequenas infra-estruturas)
habitualmente já debatidas pelas estruturas formais de participação nas cidades.
Isso significava, em resumo, que aquilo que o orçamento participativo fazia era ampliar o leque dos cidadãos susceptíveis de participar no debate, mais do que transformar o modo de fazer a gestão pública. Por outro lado, o enfoque adoptado pelos orçamentos participativos despertou pouco interesse em muitos cidadãos, que acham
serem esses problemas menores; portanto, não tinha conseguido ser suficientemente atractivo aos olhos de muitos cidadãos. Se juntarmos a isto as dificuldades
que muitos municípios enfrentaram para concretizar as decisões relativas às obras
propostas, alargando o tempo da sua execução, o ambiente em que se desenvolvia o
orçamento participativo não se afastava muito das formas e práticas políticas habituais.4 Essa falta de clarificação, num momento de crise política dos cidadãos, pode
não ter contribuído para a continuação dos orçamentos participativos. Um exemplo
ilustrativo do que relatamos é a tendência geral seguida pelos municípios entre 2000
e 2008. Nesse período as empresas municipais cresceram 200%, o que implicou uma
considerável transferência de fundos e uma aposta forte na gestão dos recursos públicos através de lógicas consumistas. Face a esta tendência, e do ponto de vista do
seu impacto na realidade municipal, os orçamentos participativos não deixam de ser
experiências marginais.
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5. Os conflitos provocados pelo orçamento participativo
Entender a trajectória do orçamento participativo a partir dos dados expostos nos
dois pontos anteriores levanta-nos muitas dúvidas. Constatámos a existência de uma
pronunciada orientação participativa que não conseguiu separar as experiências das
práticas partidárias, justamente aquelas que os cidadãos costumam apontar como excludentes. Certamente que isso não influiu negativamente na dinâmica deliberativa,
o que nos sugere que os orçamentos participativos foram bem concebidos. Prova-o o
facto de cerca de metade das experiências terem contratado pessoas qualificadas para
a dinamização participativa (Ganuza, 2010). Não obstante, o impacto das experiências na realidade municipal foi fraco, contribuindo para que o orçamento participativo
fosse visto como um substituto da estrutura formal de participação já existente nos
municípios, em vez de uma nova forma de pensar a governação. Neste contexto, o
orçamento participativo provocou conflitos mais ou menos explícitos, quer no seio da
sociedade civil, ao entrar em concorrência com as estruturas formais de participação,
como no interior das administrações, que fomentavam os orçamentos participativos
ao mesmo tempo que aprofundavam uma gestão consumista.
Os conflitos gerados não podem ser atribuídos, na verdade, à influência adquirida pelas experiências. Do ponto de vista territorial, esta é escassa. Por exemplo, é ilustrativo o facto de o principal documento da planificação política nos municípios (o plano
geral de ordenamento urbano) ter sido mantido sempre – em todos e cada um dos municípios com orçamentos participativos – fora do debate. Apesar dessa fraca influência, os conflitos gerados mostram as dificuldades que os orçamentos participativos
têm em seguir adiante. Para a sociedade civil, o orçamento participativo pressupunha
mudar a maneira como, até esse momento, se processava a relação entre governantes e governados. Em vez de reuniões privadas entre os membros de associações e a
equipa camarária para decidir o destino a dar ao investimento em pequenas infra-estruturas nos bairros da cidade, previa-se um estrutura formal, aberta e pública, na
qual todos os cidadãos podiam participar. A resposta das associações de moradores,
protagonistas do sistema participativo tradicional, evidenciou sempre esse conflito.
Em alguns casos, como na cidade de Córdoba, o conflito foi angustiante ao ponto de a
equipa de governação da IU, que tinha lançado o processo em 2001, o ter deixado cair
em 2007. Mas, na generalidade, o conflito esteve latente em todos os municípios, com
manifestações contra os orçamentos participativos por parte de membros destacados
de associações de moradores, o que evidencia um problema maior, que não tem tanto
a ver com a influência, ainda que pequena, da experiência, como com a sua abordagem
formal, baseada na democracia directa (Ganuza et al, 2013).
Esse mesmo conflito reproduziu-se no interior das administrações. Do ponto de
vista dos trabalhadores municipais, o orçamento participativo foi encarado como
um elemento externo. A forma como ele se integrou nas administrações alimentava
essa impressão de se tratar de algo periférico, distante. A maioria das administrações integrou o orçamento participativo no departamento de participação cidadã,
um departamento já por si bastante periférico dentro do sistema administrativo
municipal (Ganuza e Francés, 2012a: 161). Foram duas as consequências imediatas:
1) impossibilidade de diferenciar o orçamento participativo das dinâmicas participativas anteriores, ao ser inserido no departamento que costumava coordenar as
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estruturas formais de participação
5

As câmaras municipais espanholas estão

organizadas por departamentos, à frente dos
quais está um político. Estes políticos estão
funcionalmente hierarquizados, de acordo com a

2) dificuldade em coordenar o orçamento participativo no seio das administrações, uma vez que o departamento de participação carece de importância hierárquica na organização municipal.5

sua proximidade da Presidência. Quem coordena

Se tivermos em conta o trabalho necessário para levar a cabo o orçamento parti-

os departamentos de participação costuma estar

cipativo no interior da administração, a situação não pressagiava nada de bom. Há

na quinta, sexta ou oitava posição; às vezes não

que considerar que não se trata apenas de os cidadãos debaterem as propostas e es-

está sequer nessa “linhagem”, sendo apenas

tabelecerem as suas prioridades; é preciso geri-las. Numa instituição habituada a

Delegados.

funcionar de forma autónoma, na qual tudo se decide em privado e os técnicos são
quem avalia a execução das políticas públicas, a chegada das propostas dos cidadãos
implica uma mudança de lógica. De repente, todos os departamentos têm de avaliar
as propostas apresentadas pela população, estreitando-se a margem de manobra
dos representantes no momento de decidir as políticas públicas; mais do que nunca,
torna-se então necessário coordenar os diferentes departamentos. Nos municípios,
tudo isso pressupôs sempre um conflito latente entre os representantes favoráveis
ao orçamento participativo, mas que tinham uma posição subalterna na hierarquia
da administração, os representantes da própria administração que preferiam continuar com as velhas formas de participação, e os técnicos que se viam assoberbados
com os pedidos e reclamavam para si um papel mais decisivo. Este conflito contribuiu para que as experiências tivessem sido progressivamente vistas como algo
estranho à administração, o que autoriza esta a tomar decisões sobre as propostas
dos cidadãos de forma soberana. Em muitos casos, desgastava-se assim a confiança
dos cidadãos neste novo processo de participação.

6 - Os orçamentos participativos depois de 2011
O percurso histórico do orçamento participativo em Espanha foi fruto, essencialmente, de vontades políticas concretas em lugares concretos, mais do que de uma
estratégia institucional – por mais que tenha estado presente no discurso dos representantes públicos dos últimos anos. O número de experiências foi apreciável
e cresceu, até 2011, com os estímulos recebidos após cada eleição local. No entanto,
o seu decréscimo a partir desse ano mostra que, de alguma forma, o caso espanhol
se desenvolveu sem um critério claro que, do ponto de vista territorial, permitisse
determinar a sua razão de existir. Substituiu os procedimentos participativos tradicionais por um novo, em vez de propor uma forma diferente de gestão, ganhando
assim a aversão dos colectivos tradicionais. Instalou-se nas zonas periféricas da administração em vez de ocupar um novo espaço ou de transformar essa mesma administração através de novas rotinas e hábitos, convertendo a experiência num acordo
menor do ponto de vista da governação. Tudo isso num processo que não conseguiu
desligar-se da área de influência dos partidos políticos locais, o que dificultou que se
visse a nova estrutura sob um ponto de vista renovado; pelo contrário, acentuou os
elementos mais negativos que pairam no imaginário dos cidadãos quando pensam
na política e na sua possível implicação. Tudo isso contribuiu para que os melhores
resultados dos orçamentos participativos, as dinâmicas deliberativas abertas e não
orientadas, bem assim como uma ideia de governação baseada numa realidade mais
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inclusiva e transparente, não tenham sido capazes de justificar a sua implementação
futura ou de defender uma experiência perante uma mudança na administração.
Isto sugere-nos, de alguma forma, uma imagem complexa, uma vez que as administrações que estimulam os orçamentos participativos não parecem conseguir, com
esforços mais ou menos significativos, envolver os cidadãos afastados das suas posições ideológicas ou alheios ao perfil participativo tradicional dos municípios; nas
assembleias, todavia, existem procedimentos deliberativos eficazes, que distribuem
as oportunidades de intervenção pelos participantes de forma mais homogénea.
Neste caso, é possível constatar a existência dos esforços de inovação metodológica
que muitas experiências tentaram aplicar através do orçamento participativo.
É difícil resolver o dilema com que se confrontam os orçamentos participativos em
Espanha. O seu declínio acontece no momento da maior mobilização cidadã da história, justamente por razões que fazem parte do ideário dos orçamentos participativos: participação cidadã, decisão colectiva, transparência e gestão pública mais justa
e equitativa. Será possível que os orçamentos participativos se espalhem, com base
neste impulso? Seria lógico pensar que sim, embora a experiência dos últimos dez
anos nos permita falar agora dos grandes desafios que se põem a este processo:
1) na medida em que o seu arranque depende inteiramente dos representantes políticos, o primeiro e crucial desafio será a cultura desses mesmos representantes;
2) o orçamento participativo entra em conflito directo com a forma como está estruturada a sociedade civil e, portanto, qualquer nova proposta terá obrigatoriamente de trabalhar essa área;
3) embora a administração tenha adoptado paulatinamente uma atitude favorável
à implicação dos cidadãos, isso aconteceu na óptica de um modelo de gestão consumista e não baseada no papel político desses cidadãos. A sustentabilidade dos
orçamentos participativos dependerá, sem dúvida, da sua integração e articulação
com a administração e do modelo de governação que se estabeleça; por último,
4) seria de esperar que um novo processo participativo menor, com pouca influência na realidade municipal, enfraqueceria a experiência participativa.
Mas, talvez o mais importante para retomar os orçamentos participativos seja a forma como eles vierem a ser concebidos. Enquanto continuar a ser mais uma ferramenta, entre muitas das que a administração dispõe, a experiência não poderá nunca ultrapassar a linha que separa a participação da administração. Em contrapartida,
a concepção da experiência em termos de governação, permitiria que os orçamentos
participativos fossem entendidos como um quadro exequível para a renovação da
governação e a cultura política nas relações entre governantes e governados.
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OS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS EM ITÁLIA
RECONFIGURANDO UM
PANORAMA DESMORONADO
1. Introdução
1

Nos últimos dez anos, a Itália tem passado por amplas transformações políticas que
incidiram de forma diferente no panorama das inovações participativas de âmbito
local. O país, que tem acolhido a primeira e mais duradoura das experiências europeias de orçamento participativo (a de Grottammare, uma pequena cidade turística
na costa adriática, que começou em 1994), foi atravessado por, pelos menos, quatro
gerações de experiências, cada uma marcada por características peculiares já identificadas na recente literatura (Putini, 2010; Allegretti, 2010; Sintomer e Allegretti,
2009). O presente texto pretende abordar rapidamente estas vagas de experiências,
para concentrar-se numa sintética descrição da última e menos conhecida, que começou a tomar forma nos últimos três anos.

Documentos interpretativos a posteriori dos

impactos sociais ou sócio-ambientais do conjunto
das políticas públicas de uma instituição Cfr.:
www.bilanciosociale.it

2

O “Paese dei cento campanili” (“País das cem

torres”), 67% urbano, conta actualmente com
8.102 administrações municipais, das quais
menos de 150 superam 50.000 habitantes. As 100
cidades mais populosas do país abrangem pouco
mais de 30% da população total, enquanto 72%
dos municípios têm menos de 5.000 habitantes e

O peso do contexto na geometria variável da participação em Itália
As primeiras verdadeiras experiências de orçamento participativo italianas come-

possuem 19% dos cerca de 60 milhões de cidadãos
italianos.

çaram em 2002, em coincidência com uma fase de reformas “desestruturantes” realizadas pela administração central italiana (em particular durante os três governos
presididos por Silvio Berlusconi), ainda em pleno desenvolvimento.
Os OP italianos fundaram as suas raízes nos princípios supremos da Carta Constitucional e numa cultura municipalista que, nos últimos quarenta anos, conheceu
muitas experiências de “diálogo social”
, onde as práticas inovadoras souberam gerar
efeitos de ilustração para outros níveis da administração pública. Neste panorama,
os OP tentaram fundir elementos de continuidade e descontinuidade com o passado,
procurando ao mesmo tempo construir espaços de inovação e marcar a possibilidade de um diálogo com as experiências anteriores, menos radicais mas que tinham
sido capazes de abrir parcialmente à intervenção dos habitantes, o âmbito das decisões, em matéria económico-financeira. O êxito de tais interacções gerou um “caos
criativo”
, levando à hibridização entre as experiências de orçamento participativo e
outros percursos participativos (como várias formas de urbanismo participativo e os
chamados “balanços sociais”1).
É de salientar, que a geografia física da Itália, junto dos acontecimentos políticos que
precederam a exaustiva conquista da unificação, em 1960, e o estabelecimento da
jovem República, em 1946, parece ter pesado de forma não secundária na construção
das geografias políticas, contribuindo para tornar a sua leitura articulada e complexa 2. Por exemplo, os municípios menores e financeiramente mais dependentes
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das transferências intergovernamentais têm tido o hábito de privilegiar o diálogo individual,
3

Unindo administradores locais, grupos

“cara-a-cara”
, entre representantes eleitos e habitantes, ou no máximo a criação de espaços

de pesquisa e associativismo, a rede

públicos de carácter consultivo centrados na “escuta selectiva” das ideias e dos desejos dos

trabalhou conjuntamente sobre temáticas

cidadãos. Nos municípios maiores, ao contrário, originaram-se fórmulas de diálogo social mais

de sustentabilidade ambiental, justiça social

diversificadas e sofisticadas, de modo que adquiriram força as associações, os movimentos, as

e construção compartilhada das escolhas,

comissões de base local ou distrital, e outras formações sociais “organizadas” (também infor-

dedicando anualmente um seminário nacional

mais). Além das dimensões, os processos participativos foram também influenciados, talvez

à troca de práticas entre os entes locais que

de forma ainda maior, pelas tradições políticas e cidadãs das “Três” ou “Quatro Itálias” (Bag-

experimentam o orçamento participativo e outras

nasco, 1984; Puttnam, 1996; Caltabiano, 2006; Diamanti, 2008) e pela existência de um “oásis

práticas estruturadas de diálogo social. Cf. www.

de bom governo” que, sobretudo no Norte e no Centro do País, frequentemente ofereceram

nuovomunicipio.org.

adequadas pré-condições sem as quais qualquer percurso de diálogo social agregaria apenas o
caos ao trabalho das instituições. Numa geografia em permanente mutação, uma outra cons-

4

Tanto Grottammarre quanto Pieve Emanuele

foram marcadas por precedentes de mal governo,
comissariamento do município e escândalos de
corrupção, enquanto Roma XI buscava encontrar
um estilo de governo próprio para uma instituição
inovadora que, à época, existia somente na Capital
e que, alguns anos depois, seria imitada em
outras grandes cidades como Venezia e Napoli: a
construção de freguesias com maior autonomia
chamadas “municípios”, embora sendo instituições
sub-municipais e sem direito a ter orçamento
autónomo em relação ao da Câmara.

tante do panorama italiano é o difícil enraizamento dos OP no sul do país, marcado por uma
cultura política onde o peso das relações clientelares parece ter uma maior força.
Se, por muitos anos, prevaleceu uma leitura “míope” da própria Carta Constitucional, na qual
o termo “participação” tem pouco espaço, mesmo que o tema seja vislumbrado em alguns dos
princípios supremos, isto deve-se ao facto de que a administração “ficou atrás”
, deixando-se rebocar por “factores ligados à sua natureza técnica e ‘pesada’” (U. Allegretti, 2009) que impediram a construção de uma estruturada relação dialógica, biunívoca, entre instituições e cidadãos.
Somente nos anos 90, na esteira de orientações europeias centradas sobre um complexo direito
subjectivo dos cidadãos a uma boa administração (cf. art. 41 do Tratado de Nice), o quadro administrativo nacional começou a modificar-se, com base na Lei nº 241/90 sobre reformas administrativas, na tentativa de unir os conceitos de descentralização e eficácia e dar a possibilidade dos
cidadãos intervirem no procedimento administrativo. Tal novidade foi configurando formas de
distorção do conceito de participação, restringindo-o muitas vezes à simples “concertação” e
“negociação” entre sujeitos fortemente organizados e confundindo-o inclusive com uma acção
administrativa que se foi desenvolvendo cada vez mais através do recurso à terciarização dos
serviços e à parceria com a esfera privada ou com o terceiro sector, sem ter os parciais “check
and balances” que a cultura do New Public Management ofereceu noutros países.
Merece, finalmente, referir que nos mesmos anos houve uma conjuntura especial no panorama da democracia representativa, afectada quer pelos escândalos de corrupção revelados pela
chamada “Operação Mãos Limpas” da magistratura, quer por uma tentativa de reduzir os factores de ingovernabilidade considerados mais macroscópicos e endémicos da situação política
italiana. Assim, foram introduzindo formas de semi-presidencialismo num quadro normativo
desde sempre marcado por um cunho parlamentarista e métodos eleitorais de modelo mais
maioritários. A eleição directa dos presidentes de câmara, abriu o caminho para a eleição directa dos presidentes das províncias e regiões e determinou a explosão do fenómeno das “listas
cívicas”
, formalmente independentes dos partidos políticos tradicionais, factor de promoção
da presença de jovens e mulheres na política local (Colloca, 2004). Neste quadro, os media e,
especialmente a televisão privada, desenvolvida nos anos 80 fora dos trilhos marcados pela lei,
graças às fortes relações do magnata Sílvio Berlusconi com alguns partidos políticos, foi assumindo um papel central em reforçar a “personalização da política” e centrar a batalha política
em líderes improvisados e sem formação institucional adequada.
Apesar disto, em muitas realidades locais foram se desenvolvendo experimentações criativas
para reformular os procedimentos de construção das políticas e dos projectos públicos. Des-
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tas inovações, a partir de 2002, começaram a fazer parte também

gretti, 2010) que o viu como uma oportunidade de reformar as rela-

os orçamentos participativos, cujo nascimento teve, muitas vezes,

ções entre decisão política, gestão administrativa e saberes e visões

objectivos explícitos de combate à corrupção e à crescente descon-

dos cidadãos. Se no Distrito XI de Roma e em Pieve Emanuele houve

fiança política determinada pelos escândalos mediatizados dos

uma maior atenção em estruturar um departamento para facilitar

anos 90. Mas, também, eles foram vistos pelas formações políti-

a entrada do orçamento participativo na rotina político-adminis-

cas de esquerda como uma oportunidade de “diferenciar-se” das

trativa, isto não foi muito mais além de processos de “externaliza-

metodologias de governo do centro-direita que estava no poder ao

ção organizacional” a grupos de facilitadores profissionais capazes

nível nacional, sendo primeiro ministro Silvio Berlusconi, confor-

de “olear” a máquina pública, mas sem deixar um rasto forte nem

me já tinha acontecido também na Espanha durante o governo do

mudar sensivelmente a cultura e as praxis técnicas.

popular José Maria Aznar.

As primeiras experiências italianas do OP visaram transformar a
participação do recurso simbólico em recurso instrumental (Sinto-

Da explosão ao esvaziamento da geografia dos OP italianos
No quadro acima desenhado, a primeira geração dos orçamentos
participativos italianos tomou forma com características marcadamente politizadas, por volta de 2002. Nesse ano, quase 100
administradores locais italianos participaram no II Fórum Social
Mundial, em Porto Alegre, e no II Fórum das Autoridades Locais
para a Inclusão Social (FAL), onde um grupo de investigadores
universitários e de autarcas apresentou a “Carta do Novo Município”
, da qual surgiria, depois, a homónima Rede (Allegretti/Allulli,
2007)3. O tema do OP encontrou um espaço crescente nos movimentos sociais, associações não-governamentais e forças políticas
de esquerda. Isto permitiu o visível aparecimento de “uma história
italiana”
, a da pequena cidade de Grottammare, (14.500 habitantes),
que começou a tornar-se um núcleo de interesse num panorama
no qual o debate internacional sobre o OP era, sem dúvida, muito
mais amplo do que o número de experiências concretas na Europa
(Wainwright 2007).
Até 2005, os poucos exemplos reais de OP existentes na Itália, que
incluíam a pequena cidade de Pieve Emanuele, perto de Milão, e o
Distrito XI de Roma, tornaram-se, rapidamente, objecto de observação quase paroxística, elevando-se como “modelo”
, também em
escala internacional, e inaugurando precedentes importantes para
a sua sucessiva difusão. O seu debate serviu para recuperar a memória daquele panorama “cubista” de práticas de diálogo social (U.
Allegretti, 2009) que tinha conhecido um forte desenvolvimento
(de forte carga político/ideológica) entre os anos 50 e os 70, quando tinham sido privilegiados sobretudo os espaços das escolas, das
universidades, dos centros cívicos distritais, dos círculos recreativos empresariais dos trabalhadores e dos conselhos das fábricas.
O “ideologismo” que marcou a primeira geração de orçamentos
participativos Italianos, entre 2002 e 2005, tornou-se visível no
escasso envolvimento da estrutura administrativa nos processos.
Os OP foram, portanto, entendidos mais como “um pacto entre os
cidadãos e os administradores calcado na vontade política” (Alle-

mer e Allegretti, 2009), marcando “um direito dos cidadãos de influenciar as escolhas de interesse geral”. Apesar das especificidades
de cada experiência, o tipo ideal de procedimento, que serviu como
referência para as principais experiências-piloto de orçamentos
participativos italianos de primeira geração, foi inspirado numa
adaptação do modelo de Porto Alegre. Esta cidade tornou-se referencial simbólico da primeira geração de “naves-escola” que perseguiam um modelo idealizado de democracia participativa frequentemente associado à necessidade de uma recuperação da confiança
na relação entre a política e a cidadania, após dramáticas rupturas4.
Na multiplicação dos casos de orçamento participativo, desde 2002
até 2009, a referência directa a Porto Alegre perdeu-se gradualmente. Se até à metade de 2005 era possível contar no máximo 16
experiências de OP, o número foi crescendo exponencialmente,
sendo que em 2010 havia entre 160 e 200 experiências, contabilizando os mais de 130 municípios da Região Lazio, vencedores de
um edital que, desde 2006, foi financiando anualmente estas actividades de consulta pública (Allegretti, 2011). Conforme descrito
em Sintomer e Allegretti (2009), esta segunda geração foi marcada
por uma des-ideologização progressiva.
O tema do OP entrou gradualmente nos programas políticos de outras forças, em todo o país, e alguns deles começaram a “limitar o
alvo” dos objectivos de refundação da democracia. As grandes expectativas iniciais foram substituídas por uma compreensão mais
realista das dificuldades reais ligadas à activação de uma praxis
contínua do diálogo social sobre temas do planeamento económico, e a atenção foi sendo deslocada para a valorização dos objectivos inicialmente considerados secundários, de carácter cultural
ou administrativo, e a reflexão sobre as metodologias e os instrumentos procedimentais para o envolvimento dos habitantes foi
tornando-se mais rica e plural.
A difusão geográfica e a escala das experiências representaram
outro elemento discriminante entre a primeira e a segunda geração de OP italianos. A difusão das novas experiências, que deslocou
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gradualmente o seu núcleo na direcção do centro da Itália, articu-

Para combater tais riscos, depois de 2005, foi ganhando força uma

lou-se através de três linhas fundamentais de desenvolvimento. A

geração de experiências que sem abandonar a lógica top-down que

primeira propriamente política, com o Partido da Refundação Co-

caracterizou os OP italianos desde o início, foi dando maior aten-

munista que apresentou o orçamento participativo como elemento

ção à estruturação da arquitectura discursiva dos processos. As-

“indispensável” na negociação dos programas de governos de co-

sim, foram activadas “funções técnicas de suporte” específicas,

ligações. A segunda foi ligada ao papel dos entes supra municipais

voltadas à difusão de uma cultura da participação mediante publi-

(e, particularmente, das Regiões Lazio e Toscana) que, através de

cações, workshops, seminários, mediações culturais, diversifica-

editais, financiamentos e outras acções de coordenação, incenti-

ção das estratégias comunicativas e construção de sinergias com

varam um “desenvolvimento guiado” dos OP, um factor decisivo

outras formas de participação institucional pré-existentes.

também noutros países como França, Espanha, Polónia e Brasil.
O terceiro tipo de difusão operou por “partenogénese”
, gerada em
torno de pólos de atracção considerados modelos “exemplares”.
Se, em geral, entre os municípios da primeira geração prevaleciam exemplos de dimensões média/pequena, frequentemente às
margens da geopolítica local (enquanto as experiências nas cidades mais importantes, como Veneza ou Roma, tinham-se limitado
ao nível inframunicipal), sucessivamente as dimensões foram se
diferenciando. Também surgiram OP em municípios médios, capitais provinciais ou em importantes centros da vida cultural e política regional, tais como Modena, Cinisello Balsamo, Parma, Reggio
Emilia, Arezzo, e Bergamo.

áreas em que se condensaram as novas experiências de OP viu a
entrada em cena de municípios de antiga tradição participativa (na
Toscana e na Emilia, por exemplo), onde a relação entre a consolidada organização da sociedade civil local e os processos inspirados
no horizonte da democracia participativa foram oscilando, caso a
caso, entre a colaboração e a conflituosidade aberta. No sul da Itália, depois do fracasso, no primeiro ano, das tentativas de Campobasso (50.700 habitantes) e de Termoli (31.000 habitantes), houve
somente uma experiência bem sucedida e com certa continuidade,
a de Galatina (com aproximadamente 28.000 habitantes, na região
Puglia). Esta, desde 2007, experimentou um percurso “híbrido”
,

É de notar que, em 2005, a difusão do interesse por novas expe-

que envolvia explicitamente, sob quatro temas, tanto o associati-

riências italianas e europeias, que neste meio-tempo avançaram,

vismo organizado quanto os habitantes individualmente.

como Sevilha, Córdoba, Berlim e alguns casos ingleses, permitiu
valorizar estímulos provenientes das fontes mais diversas, como,
por exemplo, o programa URB-AL, e especialmente a rede 9, dedicada explicitamente ao OP e ao financiamento público local. Não
menos importante tornou-se, a partir de 2006, o papel “disseminador” de instituições como o “Forum P.A.” (ligado ao Ministério
da Função Pública) ou as feiras anuais “Dire e Fare”
, promovidas
pela Associação Nacional dos Municípios, e o edital “E-Democracy”
, promovido pelo Ministério da Inovação Tecnológica, em 2005,
que relançou um forte debate sobre o emprego de instrumentos digitais para a gestão dos processos participativos.

Assim, foi ganhando forma gradualmente uma terceira geração de
orçamentos participativos que, mesmo reduzidos nas suas ambições e operantes em âmbitos de proximidade física com os cidadãos, foram dando maior peso à “qualidade deliberativa”
, ligandose mais estreitamente a outros percursos de deliberação pública
que incidiam directamente sobre factores de qualidade das intervenções projectadas. Os casos de Bergamo (118.000 habitantes) e
do distrito de Roma IX (134.000 habitantes) introduziram formas
de discussão pública mais cuidadosas, concentradas em projectos
“tensos” (e portanto atractivos, devidos à pré-existência de facções públicas em conflito), apoiadas metodologicamente por insti-

Importa realçar que a relação entre a qualidade procedimental e

tuições académicas, e enriquecidas pelo uso do teatro para tirar os

o poder decisional (Sintomer e Allegretti, 2009) representou um

excessos de “seriedade” dos momentos de debate público.

factor crítico da evolução das duas primeiras vagas de OP em Itália. A primeira geração tinha encontrado dificuldade em conjugar
a leitura das necessidades e o momento dedicado à co-decisão das
prioridades financeiras. O acento concentrava-se sobre o momento
da escolha das prioridades efectuada segundo o princípio “um voto
por cabeça”. Esta ênfase foi determinando um gradual empobrecimento da qualidade deliberativa, centrando-se numa superficial
dinâmica de assembleias ou, mesmo, no emprego de formas escritas e electrónicas como fonte primária de informações e interacção.
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A progressiva e notável transformação que marcou a geografia das

Infelizmente, uma tal “sofisticação” revelou-se insustentável no
tempo, face a mudanças da vontade política ou do apoio institucional aos custos que os novos processos “híbridos” implicavam. Portanto, a terceira geração dos orçamentos participativos italianos
acabou por levar a um visível esvaziamento da maré surgida nos
quatro anos anteriores. Esta crise dos OP foi reforçada por medidas
populistas de grande impacto nacional, como a abolição do imposto predial e territorial sobre a primeira casa promovida por Berlusconi (que representava até 30% da riqueza de muitos municípios),

GIOVANNI ALLEGRETTI & STEFANO STORTONE

mas também pela abolição das freguesias em muitas cidades de tamanho médio e pequeno e
por mudanças na leadership política.

5

www.piucultura.org.

Não é portanto por caso que, no início de 2011, apenas 10 orçamentos participativos sobreviviam em Itália, incluindo alguns da Região Lazio e o de Grottammare. Este último município –
para fazer o OP sobreviver às difíceis condições económicas (embora num inalterado panorama
político, sempre dominado pelo movimento social “Solidarietá e Partecipazione” nascido em
1994 e já 4 vezes reeleito à guia da cidade) – transformou o OP dentro de um programa mais
vasto de processos de diálogo social chamado “Grottammare participativa”. Assim, começou
a aplicar as metodologias do OP não apenas à discussão das despesas, mas também a compartilhar decisões sobre receitas. Foi principalmente entre 2006 e 2012 que Grottammare pôs
em discussão as condições de várias parcerias público-privadas, abrindo em 2010 um amplo
processo participativo acerca de um financiamento a fundo perdido de uma fundação bancária,
que quase duplicou o valor do orçamento da cidade para 2011, permitindo a construção de um
grande centro polivalente planeado pelo famoso arquitecto Bernard Tschumi.
Não obstante, nos últimos anos, a Itália enfrentou muitas mudanças e pareceu assistir a uma
inversão de tendência consistente, que deu origem a uma nova sensibilidade sobre a participação cívica. Esta evolução também deve muito ao crescente interesse do mundo académico
para com o OP, especialmente nas disciplinas ligadas à educação, direito, comunicação e ciência política, depois de ter contado durante anos apenas com o empenho de profissionais do
urbanismo e da sociologia. A introdução de dinâmicas ligadas às experimentações de cunho
mais “deliberativo” dentro das práticas participativas revela uma mudança também na cultura
académica politicológica italiana, que até agora tinha ligado à participação principalmente aos
estudos das experiências de resistência e mobilização dos movimentos sociais e das práticas
solidárias e assistenciais do terceiro sector. Outro factor que incidiu nesta transformação foi o
enraizamento das novas tecnologias (TIC) na vida quotidiana e nas administrações italianas:
a difusão do uso das redes sociais deu força a alguns movimentos sociais e sensibilizou sobre
o tema da participação, especialmente valorizando práticas desenvolvidas na web (como open
data, croudsourcing, etc.) e indo além dos actores tradicionais. Novas plataformas participativas cresceram para ser alimentadas pelas contribuições dos cidadãos começando a relacionarse com prémios à inovação e a novas práticas administrativas.
Neste sentido, a experiência do orçamento participativo da Província de Pesaro Urbino destaca-se não apenas por ter sido o primeiro a nível provincial e a financiar iniciativas culturais,
mas também pela centralidade que as novas tecnologias lhe deram. Devido à escala supra local
e à falta de recursos necessários para organizar um processo presencial num nível territorial
assim tão amplo, a apresentação dos projectos e o consenso sobre as prioridades passou por
uma articulada plataforma informática5. O projecto destaca-se também por ter usado a tecnologia na elaboração dos votos dos cidadãos. Pela primeira vez os projectos vencedores foram
escolhidos por um simulador que considerava cada voto como se fosse um pequeno montante
de dinheiro, valorizando aqueles projectos que iam ganhando contribuições maiores do que o
próprio custo do projecto requeria.
Merece destacar que o peso das tecnologias tornou-se visível também na derrota da esquerda
tradicional nas eleições italianas de 2013, que passou pela verdadeira explosão numérica do
chamado MoVimento 5 Estrelas (M5S) fundado apenas três anos antes pelo humorista Beppe
Grillo através do seu blog, e hoje primeira força política em muitas regiões do país. Este movimento tem crescido através da Internet, originando o nascimento de grupos locais motivados a
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promover práticas participativas e de protecção ambiental a partir dos territórios lo6

No dia 10 de Abril 2013 (em coincidência com o

cais. A afirmação política do M5S tem levado a uma forte ênfase no tema da democra-

inicio da “Biennale Demcrazia” de Turim), o canal

cia directa, abrindo debates sobre a urgência da necessidade de reformar os referendos

nacional Rai3 dedicou um episódio do programa

e aumentar a transparência administrativa através de sistemas de dados abertos (open

“Agora” ao tema da democracia participativa,

data). Apesar desta mudança de prioridades, o interesse sobre o OP vai amadurecendo

e vários jornais têm dado visibilidade ao nível

e o tema reaparece hoje nos programas políticos locais de vários partidos, assim como

nacional a experiências do OP de Capannori.

em muitos fóruns de discussão online e até começa a ganhar espaço na televisão.6

7

O título exacto da Lei 69/2007 é: “Normas sobre

a promoção da participação na elaboração das

A Região Toscana como multiplicador das experimentações municipais

políticas regionais e locais.

Num mapa ideal que represente o panorama dos orçamentos participativos municipais da Itália hoje, no início de 2013, a zona de maior concentração é sem dúvida

8

Relatório Anual dos financiamentos de 2012 no

localizada no território da Região Toscana. Esta zona, assim como a Emilia Romagna,

website: http://www.consiglio.regione.toscana.it/

descobriu o OP apenas gradualmente, mesmo tendo acolhido, a partir de 2003, a sede

partecipazione.

nacional da Rede do Novo Município. Isso talvez seja por causa das suas tradições
consultivas passadas.
A descoberta do orçamento participativo começou em 2005, com a proposta de 29
municípios de várias Comunidades das Montanhas (uma entidade administrativa de
segundo nível que reúne municípios em áreas com altura elevada) e do Circondario
Empolese Valdelsa de trabalhar com modelos comuns de socialização dos documentos orçamentais. Embora muitos dos municípios não tenham ido além da “comunicação” dos dados sobre a organização das contas públicas, alguns deles, como Fabbriche di Vallico ou Abbadia San Salvatore, aproveitaram a ocasião para construir
um percurso próprio de grande qualidade, inovação e criatividade.
Paralelamente, na Toscana, ganharam forma dois processos autónomos que tentaram superar a mera “escuta selectiva”
, embora respeitando a tradição administrativa
toscana, centrada na “delegação” aos representantes políticos e marcada pelo “decisionismo” de muitos presidentes. O primeiro foi o de Campiglia Marittima (12.500
habitantes), cujo Pelouro de Participação não “fechou para férias” no Verão, para envolver os seus inúmeros turistas no debate público. O segundo foi o da Freguesia nº 3
(Saione) em Arezzo, uma das seis daquele município, que contava com cerca de 28.000
habitantes numa cidade de quase 98.000. Dirigido por um inspirado grupo de jovens
políticos de centro-esquerda e em estreita conexão com o Fórum Social local, o percurso articulou-se de forma isolada em relação à Câmara (na época, de centro-direita),
invadindo praças e parques públicos para atrair os cidadãos a debater os seus problemas e soluções aptas para melhorar a qualidade do bairro. Provavelmente, a tímida,
mas audaz, experiência de Saione, contribuiu para a vitória cidadã do centro-esquerda
e abriu caminho para um OP “maior”
, alargado a partir de 2009 a todo o município
de Arezzo. O ciclo do novo orçamento participativo apresentou desde logo algumas
novidades interessantes e inéditas em Itália: o desenvolvimento “rotativo” sobre sectores temáticos diversos (começando por obras públicas, cultura, inovações e energias
alternativas), a inclusão de algumas amostras estatísticas de cidadãos sorteados para
aumentar a diversidade dos participantes, além de realizar medidas de acção afirmativa (Ludobus para entreter as crianças e a presença nas redes sociais como Facebook)
para garantir um maior co-envolvimento dos públicos feminino e jovem. A consagração das características inovadoras da experiência de Arezzo aconteceu em Novembro
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de 2009, quando o OP desta cidade (chamado “Io conto” ou seja “Eu

que envolvia as despesas correntes, enquanto a Comunidade de

conto”) ganhou o prémio “Montaione”
, atribuído por um júri de ci-

Montanha da Media Valle del Serchio (cerca de 33.230 potenciais

dadãos sorteados em todo o território regional, como “boa prática”

habitantes) centrou o debate sobre os fundos procedentes de um

de envolvimento dos cidadãos nas decisões políticas.

imposto específico para recuperação de áreas pantanosas, para

O amadurecimento dos dois percursos autónomos de Arezzo sem
dúvida deve muito ao apoio da Autoridade Garante da Participação,
que foi instituída pela Lei Regional 69/2007 sobre Participação7
(Floridia, 2008: Allegretti/Rispoli, 2007) e que anualmente oferece suporte financeiro (700.000 euros, cada ano) para experiências participativas. De facto, esse apoio representou um reforço da
determinação política em ir à frente nesse caminho (Picchi, 2012;
Floridia, 2012), mas também aperfeiçoou os instrumentos comu-

demonstrar às famílias como é possível realizar uma gestão colectiva e transparente de um imposto, assim convencendo os cidadãos
da necessidade e utilidade desse sacrifício económico adicional.
Neste sentido, esta Comunidade de Montanha também representou um “OP actorial”
, direccionado apenas à participação dos habitantes das áreas onde esse imposto específico é cobrado, mas para
ampliar os benefícios da nova produção de conhecimento, associou
um documento de “Balanço Social” ao OP.

nicativos e de inclusão. Também permitiu o crescimento de uma

As autarquias que experimentaram o OP no último triénio criaram

nova categoria de profissionais, peritos em metodologias partici-

também instrumentos diferentes para controlar e acompanhar o

pativas, que foram acompanhando várias experiências e formando

percurso participativo, forjando “comissões de acompanhamen-

os funcionários administrativos de vários municípios. Um caso in-

to” ou “garantia” de composição mistas – incluindo a oposição

teressante neste sentido é o da “Sociolab”
, uma empresa cooperati-

política, cidadãos e, em alguns casos, até o defensor cívico local.

va sediada em Florença e formada de jovens mulheres (sociólogas
e comunicadoras) que elaboraram uma série de ferramentas interessantes como os regulamentos e os resumos das contas públicas
testados em focus groups de cidadãos, que hoje se tornaram habituais em muitos municípios dentro e fora da Toscana.

Na geração de OP toscanos, desenvolvida entre 2009 e 2011, tem
sido diferente a duração dos ciclos participativos (de 5 a 9 meses,
dependendo dos casos), assim como a fatia de orçamento posta em
discussão com os cidadãos. Em Arezzo o montante ronda aproximadamente 7% do orçamento previsto no ano anterior para os

Vale a pena realçar que o número de pedidos de apoio para projec-

âmbitos temáticos interessados (cerca de 650.000 Euros), em Cas-

tos de orçamento participativo apresentados desde 2009 até 2012 à

cina representa 50% do orçamento para investimentos e, apenas

Região Toscana foi crescendo gradualmente. A mesma Autoridade

na Freguesia do Saione, 99% do orçamento para investimentos é

Garante da Participação foi se sensibilizando ao tema e declarou os

anualmente submetido ao percurso participativo (Picchi, 2012, p.

orçamentos participativos como prática participativa estratégica,

275). A análise dos custos gerais para a organização do processo

concedendo um número crescente de respostas positivas aos pedi-

na última geração de OP toscanos desenvolvidos entre 2009 e 2011

dos de apoio. Assim, conforme um estudo de Marta Picchi (2012),

revela que os custos per capita (calculados em relação ao número

se apenas 13% (7 experiências) dos 52 apoios aprovados pela Re-

de participantes potenciais) para a organização dos processos são

gião entre 2009 e 2011 era direccionado a este tipo de processos,

mais baixos (com um média de 1,54 Euros) onde o OP se direcciona

em 2012 foram 16 os OP co-financiados, representando 41% do total

a um público específico, enquanto sobem para 2,36 Euros de média

dos projectos apoiados8.

nos casos em que o OP é aberto a toda a população (Picchi, 2012, p.

Sob esta protecção/estimulação, garantida pela entidade administrativa superior, os municípios e as freguesias que se consolidaram
nas experiências de OP no território toscano têm mantido fortes
especificidades locais e visíveis diferenças de modelos organizacionais. Por exemplo, enquanto o Município de S. Giuliano Terme
(31.800 habitantes) potenciou o uso de instrumentos para avaliar o
impacto do uso do orçamento público na construção da igualdade
de género, a Câmara de Colle Val d’Elsa (21.500 habitantes) criou
um “OP actorial” centrado na possibilidade dos jovens entre 16 e
25 anos incidirem sobre os investimento ligados às políticas da

284). Isto evidencia uma necessidade de avançar com medidas que
permitam a racionalização dos custos e a multiplicação dos efeitos
e da atractividade sobre os potenciais participantes, para também
reduzir os riscos de insustentabilidade do processo e de dependência dos financiamentos regionais. Isto é tanto mais verdadeiro se
avaliarmos os números da participação nas experiências toscanas
de OP de última geração que (embora crescente no tempo) revelam
médias à volta dos 2,87% dos potenciais beneficiários, com pontas
de 3,5% na Freguesia do Saione e de 5,6% nas outras freguesias do
Município de Arezzo (Picchi, 2012, p. 282).

juventude. Por outro lado, a Câmara de Quarrata (25.400 habitan-

Relativamente ao “apoio” concedido pela Autoridade Garante da

tes) fez uma das primeiras experiências no âmbito da co-decisão

Participação, pode notar-se que ele poderá ter introduzido alguma
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forma de “dependência” dos recursos externos, que explicaria a intermitência de alguma experiências não lineares e contínuas no tempo (como a de S. Marcello Pistoiese ou da Media Valle
del Serchio) porque não estão solidamente fundamentadas na vontade política local (conforme a
experiência da Região Lazio tem evidenciado entre 2005 e 2009). Mas não se pode negar que este
apoio tem permitido o aumento da qualidade dos espaços participativos, exercendo um papel
de monitorização e estimulação sobre a sua transformação no tempo. Isto foi evidente no nascimento de “spin-off”
, ou seja processos participativos colaterais originados por uma “costela”
do OP. A “hibridização” entre os clássicos modelos italianos de OP e outros espaços participativos mais centrados na qualidade da deliberação e do debate têm marcado as experiências da
Toscana, no último biénio. De facto, foi graças à sensibilidade e ao interesse especifico do Prof.
Rodolfo Lewanski, coordenador da própria Autoridade, que recentemente os OP toscanos têm
aumentado o interesse pela formação dos funcionários na condução de processos de diálogo
social, e também têm começado a dialogar mais com metodologias que pudessem trazer nova
vitalidade aos processos, através da presença de pessoas contactadas através do sorteio ou de
outras formas de envolvimento não ligadas à auto mobilização. Neste sentido, as experiências
locais foram beneficiando gradualmente dos resultados positivos de iniciativas que a Região
Toscana já tinha feito a um nível territorial superior, dialogando (como já também a Região Lazio) com as metodologias do World Café, do Open Space Technology ou do Town-Meeting e com
alguns dispositivos raramente utilizados até então na Itália, em particular as metodologias deliberativas centradas no sorteio de amostras estatísticas representativas de cidadãos (Sintomer,
2011). A Lei Toscana nº 69/2007 deixou uma marca, pois o modelo de apoio à participação que
inaugurou foi objecto de atenção dentro e fora da Itália. Por exemplo, foi um estímulo, para a
Região Emilia Romagna, formular uma própria Lei da Participação (nº 03/2010), e recebeu um
importante prémio pela Associação Internacional para a Participação Pública (IAP2).
Os casos mais representativos desta hibridização e desta linha “dialógico-deliberativa” são os
orçamentos participativos de Capannori (47.000 habitantes) e Cascina (44.200 habitantes). O primeiro centra-se na actividade interna de um grupo de trabalho de 80 a 90 cidadãos, sorteados com
base numa amostra estatística representativa da população. O grupo é envolvido num percurso
estruturado para, primeiramente, conhecer o orçamento municipal e, depois, analisar as necessidades comuns do território e as oportunidades, visando decidir a lista das melhores soluções e
projectos a ser votada pela população. A presença de facilitadores peritos em metodologias participativas consolidadas ajuda os cidadãos a tomar decisões através de práticas deliberativas de elevada qualidade. Um dos objectivos deste modelo híbrido de OP è formar, a cada ano, um grupo de
cidadãos cientes da complexidade dos problemas da cidade assim como das regras administrativas e dos limites estruturais. Também, o percurso visa fazer amadurecer gradualmente a qualidade das propostas, multiplicando as formas de diálogo horizontal entre os cidadãos. Por outro lado,
existe um objectivo explícito de reduzir a influência dos grupos e dos interesses mais organizados
e valorizar os problemas e as questões mais comuns. Neste sentido, o OP de Capannori, tal como
outras experiências do modelo Toscano, centra a sua metodologia na procura da inclusão de todas
as opiniões (incluindo as minoritárias) e a formação cívica, dando peso menor à quantidade de
intervenientes no processo de OP. Em 2013, o orçamento participativo de Capannori chegou ao seu
segundo ano; no primeiro conseguiu envolver mais de 1.000 cidadãos na fase de votação, embora
essa tinha sido aparentemente dominada por grupos bem organizados que conseguiram eleger
como principais os projectos de requalificação de algumas escolas nos quatro distritos da cidade.
Apesar da inovação do modelo, da dificuldade de resolver a questão sobre como fundir um processo
deliberativo com uma votação universal, tal modelo parece limitar alguns potenciais de inovação
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social que o OP de uma cidade como Porto Alegre sempre teve, mostrando o peso da ausência de
movimentos sociais, associações e grupos organizados no processo deliberativo. A dependência
do processo participativo da presença de facilitadores profissionais, que “motivem” e “ajudem” a
participação dos cidadãos “desestruturados” (ou seja que não pertencem a nenhuma associação),
reduz o potencial auto organizado do tecido social, que marcou muitos dos OP, na sua origem.
Por sua vez, o OP do município de Cascina é uma tentativa de compromisso entre o modelo
“dialógico-deliberativo” e o modelo “participativo”. O projecto Cascina Partecipa! (mais amplo do que um mero OP) foi desenvolvido com o apoio da associação “Centro Studi Democrazia
Partecipativa”
, localizada em Milão, que já tinha acompanhado a experiência no OP da Câmara
de Canegrate (com o mesmo nome: Canegrate Partecipa!). Este exemplo, ainda operacional,
teve o apoio da Autoridade Regional pela Participação, e centrou-se na constituição de um grupo de trabalho composto de cidadãos “sorteados” e “delegados”
, ou seja nomeados pela população, com base em propostas específicas, apresentadas no início do processo. A ideia è valorizar
a peculiaridade de ambas as dinâmicas, deliberativas e participativa:
a) A neutralidade dos resultados, garantida pela presença de pessoas diferentes e “desinteressadas” dos interesses de grupos imobiliários organizados;
b) A inclusão de pessoas com interesses comunitários mas radicados no território, que foram
demonstrados pelo número de voto recebidos.
O intercâmbio entre delegados eleitos pelos participantes e sorteados poderia também estimular uma contaminação entre as respectivas ideias e ajudar os interesses particulares a sair dos
seus limites para conhecer o pensamento dos outros habitantes.

A experiência do município de Canegrate como método
A experiência de “Cascina Partecipa” trouxe força da contaminação com a experiência de OP
de Canegrate (uma pequena cidade de 12.400 habitantes na província de Milão) coordenado
também pela associação Centro Studi Democrazia Partecipativa. Por sua vez, o OP “Canegrate
Partecipa!” também foi muito importante, tendo nascido como uma experiência muito básica,
virada a privilegiar a difusão da ideia e dos valores do OP na cidade, mais do que promover uma
verdadeira qualidade deliberativa. As fases do processo foram simplesmente:
a) recolha de propostas através de cartões e urnas distribuídas pelo território municipal;
b) selecção das propostas viáveis e mais comuns;
c) votação pelos cidadãos via Internet, cartões e na assembleia final.
Os resultados foram até agora positivos: em dois anos de aplicação, a participação duplicou
chegando a 1.800 cidadãos no total, com uma boa presença da população nas assembleias públicas e boa qualidade das propostas.
Desde o início de 2012, o interesse pelo processo cresceu tanto, até para além dos limites municipais (Amura/Stortone, 2010), que os partidos de governo colocaram a participação como primeiro ponto do programa político, com uma renovação dos eleitos, optando por ter mais mas
jovens e mulheres. Depois das recentes eleições, o sucesso desta proposta (que teve apoio indirecto nas amplas preferências recolhidas na votação) continuou, e os representantes populares
começaram a trabalhar para a construção de uma Carta da Participação experimental que possa
disciplinar em forma mais estruturada e avançada a participação como um direito de cidadania.
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Uma conclusão aberta
O exame das experiências de orçamento participativo realizadas em Itália, na última década,
evidencia a existência de três gerações diferentes que enfrentaram com ênfase e instrumentos
diversos os temas da “democratização” das escolhas, da transparência, da autonomia dos habitantes, da inclusão, da coordenação técnica e da “responsiveness” dos entes experimentadores.
A primeira geração, mais directamente ligada ao exemplo de Porto Alegre, desenvolveu-se a
partir de poucos casos espalhados no território, que queriam afirmar uma “descontinuidade”
marcada com o passado, mas também a própria inclusão numa dinâmica de trocas globais para
oferecer contribuições ao pensamento e à construção de um “novo mundo possível”. Aquelas
experiências que sobreviveram, como a de Grottammare e, com intermitências, a do Município
XI de Roma, sofreram importantes transformações, corrigindo algumas lacunas, estruturando
melhor as próprias regras e abrindo-se em relação a outras formas de diálogo social portadoras
de visões de prazo mais amplo: Mas eles não foram capazes de deixar sinais efectivos nas práticas políticas italianas: ilhas num oceano, essas experiências de primeira geração de OP não
conseguiram deixar fórmulas e elementos fortes de resistência e de originalidade para evitar a
dramática crise participativa dos anos sucessivos.
A segunda geração de OP italianos estabeleceu objectivos menos ambiciosos e mais realistas no
que diz respeito ao contexto local, colocando tectos de despesa sobre os quais discutir e vinculando-se a percursos participativos pré-existentes. Tentou articular-se com a descentralização administrativa, mas fez isso precisamente no momento em que a experiência das freguesias ia acabando por imposição do estado central. Esta geração estava mais pacífica em relação
ao passado, procurando a “continuidade” e sentindo o peso do quadro nacional, que obrigava
os municípios a desperdiçar energia e criatividade para sobreviver aos cortes do orçamento,
ao fortalecimento das regras e aos rigores do Pacto de Estabilidade. Com menor confiança no
papel criativo do cidadão, estas experiências procederam com cautela, através de tentativas
que se ampliavam com timidez e gradualmente, “ensaiando” resultados e medindo-se mais do
que no passado. A colaboração com associações, empresas de consultoria, institutos de investigação e universidades foi acentuando o seu carácter de “experiência” e de “testes-piloto” em
relação às práticas por vezes mais improvisadas e intuitivas do passado.
No momento histórico em que esta geração de OP se ia consolidando, a crise económica e a conjuntura política actuaram contra elas, tornando central o papel das entidades administrativas
supra-locais na consolidação das experiências. O “salto de escala” do interesse pelo orçamento
participativo tem tido resultados positivos sobre a consolidação de vontades políticas menos
coesas e tem reforçado a coragem e a qualidade das experiências. A contribuição que províncias
e regiões ofereceram ao experimentalismo municipal foi diversificada, mas sem dúvida elas
também tiveram um papel de “transmissores” da inovação experimentada em âmbito local,
para modificar a cultura político-administrativa e transformar a legislação.
Uma característica típica do experimentalismo italiano foi propor reflexões e metodologias de
acções variadas e criativas, mas muitas vezes “incompletas”
, obrigando-as a proceder a “saltos” e “sobressaltos intermitentes”. Os orçamentos participativos não são excepções a este
panorama, como demonstra a nova geração de experiências que vai lentamente ressurgindo
das cinzas de um esvaziamento geral do panorama nacional que se deu por volta do ano de 2010.
Além da substancial fragilidade política que os determina, são cinco as principais carências
de conteúdos que a nova geração italiana deve registar: (1) Os objectivos de “justiça social”
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raramente são explícitos; (2) O empenho em resolver as carências de participação dos sectores
sociais mais frágeis (sobretudo, imigrante e deficientes) é ainda muito limitado; (3) As medidas

9

A cidade de L’Aquila foi vítima de um grave

de promoção da “igualdade de género” continuam fracas, independentemente dos esforços fei-

terramoto em 2009, que deixou milhares de

tos por muitas experiências para favorecer a “mistura” e a “pluralidade” de presença de habi-

habitantes ainda sem casa e sem um centro de

tantes diferentes; (4) O envolvimento das estruturas técnico-administrativas nas fases criati-

vida comunitária. Recentemente o Município

vas dos percursos participativos ainda está longe de ser completo; (5) O processo de integração

organizou um processo chamado de “orçamento

dos OP com outras formas de planeamento compartilhado (sobre temas como a requalificação

participativo” sobre 3 milhões de euros para

urbana, ou o desenvolvimento sustentável) permanece lento.

investimentos na cidade. De facto, trata-se de

Se as experiências “híbridas” de 2008-2009 (como Bergamo e Roma IX) que assumiram explicitamente algumas destas “faltas” e começaram a tentar reequilibrá-las, não duraram por razões conjunturais de transformação do quadro político, hoje, especialmente em algumas áreas
“concentradas” do país (como a Toscana), parece possível imaginar um pequeno salto à frente
na cultura participativa. No plano nacional, muito mudou nos primeiros meses de 2013 e as elei-

um clássico processo de consulta popular ou de
“escuta selectiva”, com assembleias abertas para
apenas ouvir sugestões dos cidadãos, mas sem um
processo estruturado de deliberação e concreta
co-decisão sobre esse montante.

ções que levaram a uma tripartição do Parlamento nas mãos de três forças aparentemente inconciliáveis (como o Povo das Liberdades de Berlusconi, o Partido Democrático e o novo Movimento 5
Estrelas) não facilitam a tarefa de superar dois limites centrais que se opõem ao crescimento das
experiências participativas:
1) O hábito do “estrangulamento institucional” das autarquias, com a redução progressiva
das suas margens autónomas de manobra;
2) O hábito de concentrar muitas energias em eventos como as “primárias” (que desde 2006
tornaram-se momentos centrais da vida interna democrática das coligações partidárias de
esquerda), sem perceber que elas ficam enquadradas num contexto de “preeminência conceptual” da democracia representativa, ao máximo configurando uma “democracia de investidura” (Elia, 2002).
Se o novo panorama político nacional traz um discurso centrado na necessidade de renovar
as instituições políticas tradicionais com formas de crescente partilha das escolhas com os
cidadãos, os OP poderiam ser uma resposta concreta para dar forma a este anseio. As experiências mais recentes, porém, não chegam a convergir numa única direcção inovadora, porque
a lado de propostas que propõem novas maneiras de olhar, por exemplo, para o uso da novas
tecnologias e a construção dos espaços de debate mais “deliberativos” (como nas proposta de
Capannori e Cascina que temos descrito), nascem também processos que (como o da Câmara de
l’Aquila9) voltam atrás dez anos a repropor modelos consultivos que deixam a decisão nas mãos
das forças políticas tradicionais.
Neste contexto, o caminho para se reencontrar com a lição de Porto Alegre, a referência inicial
dos orçamentos participativos italianos, ainda parece longo e passa, necessariamente, por uma
nova multiplicação e diversificação das experiências. Já existem vários elementos e novas experiências positivas que permitem esperar o surgimento de uma nova geração de OP em Itália, suportada por um novo papel criativo da Internet e capaz de compartilhar boas práticas, ampliando
o debate público sobre temas de interesse comum e sensibilizando cada vez mais os cidadãos a
participar de forma directa na vida política do país. Se não existe certeza acerca da sobrevivência
dos orçamentos participativos a longo prazo, não há dúvida de que, se uma onda se enfraquece,
qualquer inovação experimental que assumirá o lugar deles no futuro encontrará um vasto material sobre o qual trabalhar e, certamente, muitos exemplos com os quais aprender.

321

EU ROPA
P ORT UGA L

NELSON DIAS

UMA DÉCADA DE
ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS
EM PORTUGAL UM
PERCURSO SINUOSO MAS
CLARIFICADOR
1. Introdução
1

O poder local em Portugal não ficou imune à dinâmica internacional dos Orçamentos
Participativos, sendo hoje um dos casos europeus que maior interesse vem despertando sobre o tema. A história destes processos no país tem pouco mais de dez anos
mas uma riqueza de dados que nos impele a um esforço analítico para compreender
o que está a acontecer de inovador no poder local.

Está actualmente em curso uma reforma da

administração local que prevê a redução, em cerca
de 25%, do número de freguesias, devendo este
processo estar concluído até às próximas eleições
autárquicas, marcadas para o Outono de 2013.

Ao longo do presente artigo serão analisadas as mais de setenta experiências de Orçamento Participativo (OP) sinalizadas durante este período, sistematizados alguns
indicadores gerais, reflectidas as características e modelos de participação subjacentes a estes processos, analisada a sua distribuição geográfica e alguns dos principais resultados produzidos.

1. Enquadramento administrativo
De acordo com a Constituição da República Portuguesa de 1976, cuja sétima revisão
data de 2005, a organização democrática da estrutura administrativa do país, ao nível local, baseia-se na existência das designadas “autarquias locais”
, que possuem
património próprio, autonomia financeira, quadro de pessoal interno e independência para a realização de referendos locais sobre matérias da sua própria competência.
A rede de autarquias locais é constituída por 308 municípios, que por sua vez se subdividem em 4259 freguesias1. Os órgãos eleitos representativos das Freguesias e dos
Municípios são a Assembleia (órgão deliberativo eleito por sufrágio universal directo e secreto dos eleitores, cuja composição numérica depende do número de eleitores
recenseados no respectivo território) e a Junta ou Câmara (órgão executivo colegial).
Ambos incluem também membros eleitos pelos partidos da oposição. Esta situação
torna-se compreensível pela situação pós-revolução em que a regra foi concebida, tendo como objectivo valorizar todas as forças vivas da sociedade (Dias e Allegretti, 2009).
Nos Municípios e nas Freguesias, o órgão executivo é sempre coordenado por um
Presidente, ou seja, o cidadão que encabeça a lista mais votada.
323

UMA DÉCADA DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS EM PORTUGAL: UM PERCURSO SINUOSO MAS CLARIFICADOR

As eleições dos organismos executivos e deliberativos são separadas mas simultâneas, salvo no
caso de ocorrência de eleição intercalar, ou seja quando um dos dois órgãos tem que terminar o
seu mandato antes do prazo previsto.
Na Assembleia Municipal apenas uma parte dos membros é directamente eleita, devendo estes
ser em número superior ao dos presidentes de junta de freguesia, que também a integram como
“membros de direito”.
O funcionamento das Juntas é garantido parcialmente por uma percentagem do Orçamento Nacional, transferido directamente para elas. As suas competências estão circunscritas à realização de algumas tarefas de desconcentração administrativa e de gestão dos processos eleitorais,
embora outras responsabilidades sobre serviços e espaços públicos possam ser acrescentadas
com base em acordos específicos entre cada freguesia e a respectiva Câmara Municipal. Sendo o tamanho e a estrutura organizativa/funcional das freguesias muito diferentes (de poucas
centenas até mais de 60.000 habitantes), a distribuição das competências e das responsabilidades tem necessariamente que ser de “geometria variável”.
O mandato dos órgãos das autarquias locais é de quatro anos, e até hoje a tradição política
portuguesa assentou numa forte continuidade das pessoas e das “famílias políticas”. Os Presidentes de Câmaras eleitos como “independentes”
, fora do leque dos partidos tradicionais, são
uma ínfima minoria. Desde 2005 que o mandato dos presidentes dos órgãos executivos das
autarquias locais não pode ser renovado por mais de 3 vezes consecutivas.
As divisões administrativas de nível superior aos municípios incluem os 18 distritos de Portugal Continental e a criação de unidades territoriais contínuas constituídas por agrupamentos
de concelhos: as Comunidades Urbanas (ComUrb), as Grandes Áreas Metropolitanas (GAM) e as
Comunidades Intermunicipais (CIM).
Quanto à formação de regiões administrativas (prevista na Constituição), o processo de regionalização foi travado pelo referendo de Novembro de 1998, o qual não aprovou o mapa de oito
regiões oficializado pelo Decreto-Lei 18/98. Actualmente, apenas nos arquipélagos da Madeira
e dos Açores estão previstas duas verdadeiras Regiões Administrativas Autónomas, que compreendem várias freguesias e municípios. Pelo contrário, em Portugal Continental o “mapa
das cinco regiões-plano” (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) corresponde
apenas às cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).
Esta complexa arquitectura carece necessariamente de uma revisão. As propostas de reforma
apresentadas nunca chegaram a ser verdadeiramente partilhadas e concertadas, nem resultaram
de estudos cuidadosos sobre o funcionamento real das instituições autárquicas. Corresponderam
normalmente a posições “ideológicas” ou a mapas político-partidários, mais interessados em,
por um lado, reduzir os custos de gestão institucional e, por outro, assegurar recortes territoriais
que correspondessem a potenciais vantagens político-eleitorais dos diferentes partidos. Não se
trata de propostas que garantam um respeito inequívoco do princípio de subsidiariedade.

2. Contexto sociopolítico
ma parte significativa do período da democracia portuguesa em análise no presente artigo,
nomeadamente entre 2000 e 2013, tem sido marcada pela profunda e estrutural crise que o país
atravessa actualmente.
Do ponto de vista político, os últimos actos eleitorais confirmam o progressivo divórcio entre
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cidadãos e classe política. Dos 9.543.550 de eleitores inscritos nas últimas eleições
presidenciais, de 2011, votaram apenas 4.431.849, o que representa uma taxa de abs-

2

Comissão Nacional de Eleições, Mapa

tenção superior a 53%.2 Agregando a este dado os votos brancos e nulos, o valor do

Oficial n.º 2/2011, disponível em

descontentamento ascende quase aos 60% do total de eleitores inscritos. Nas eleições

http://www.cne.pt (consultado a 01/04/2013).

Legislativas de 2011, o peso da abstenção, acrescido dos votos brancos e nulos, situouse em cerca de 44%. Estes dados são o espelho da insatisfação da população portuguesa em relação à classe política e às principais instituições democráticas. Quando
o cerne do regime – as eleições livres e universais – passam por um processo de desvalorização social e política como este, é a capacidade da própria democracia, de unir
pessoas e mobilizar vontades, que fica ferida e posta em causa.
Do ponto de vista socioeconómico, o país enfrenta uma das mais graves crises da sua
história. A dívida pública e a dívida externa da economia portuguesa ultrapassaram
respectivamente 120% e 437% do Produto Interno Bruto (PIB). O desemprego atinge
na actualidade quase um milhão de portugueses. O desemprego jovem aproximase perigosamente dos 40%. O Estado Social enfrenta um dos mais severos ataques
desde o 25 de Abril de 1974, com uma política de cortes generalizados nas prestações
sociais e nos salários, ao mesmo tempo que se agrava a carga fiscal sobre as famílias e as empresas. Verifica-se uma retracção significativa nas condições de vida das
pessoas e um progressivo empobrecimento do país. Falham todas as previsões políticas e crescem os sinais de contestação social e política.
O cenário traçado nas linhas anteriores permite avançar a ideia de estarmos perante a
conjugação de uma crise da democracia representativa com uma distribuição regressiva dos recursos, ou seja com um progressivo empobrecimento das famílias e do país.
Esta situação configura um quadro socialmente complexo e politicamente perigoso.
O período em análise tem também as suas particularidades no caso das autarquias
locais. Consolidou-se durante vários anos uma crescente assimetria entre o quadro
de competências dos poderes locais, em particular dos municípios, e a sua capacidade financeira. Por outras palavras, a transferência de atribuições da Administração
Central para as Câmaras Municipais tem sido feita sem o correspondente acompanhamento financeiro, causando, como se previa, desequilíbrios entre a procura de
serviços por parte das populações e a capacidade de resposta das autarquias. Parte
do problema foi sendo superada pela disponibilidade de fundos estruturais da União
Europeia, que permitiram às Câmaras Municipais a criação de inúmeros equipamentos e serviços locais. A actual crise financeira colocou, no entanto, a descoberto os
desequilíbrios e a insustentabilidade de alguns desses investimentos. A redução de
quadros da Administração Pública Local e os elevados custos de funcionamento de
alguns desses equipamentos e serviços têm levado as Câmaras Municipais a provisões condicionadas dos mesmos. Nos próximos anos assistir-se-á a uma alteração
nos padrões de investimento autárquico. A componente dos novos projectos, sobretudo os de grande dimensão, será fortemente reduzida, dando prioridade à manutenção dos existentes. As restrições orçamentais das autarquias exigirão também
um diálogo mais próximo e permanente entre os eleitos e as populações locais. É
neste âmbito que ganham especial relevo as novas formas de participação cidadã na
vida política local, entre as quais os Orçamentos Participativos. O próximo período
eleitoral para as autarquias, previsto para o Outono de 2013, espelhará certamente
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esta realidade. Os programas eleitorais serão menos ambiciosos na política do “betão” e mais
orientados para a criação de ambientes favoráveis às parcerias locais, às respostas sociais, ao
investimento privado, à criação de emprego e à participação dos cidadãos na gestão municipal.
A previsível renovação nos quadros políticos das autarquias, devida à nova lei eleitoral que
impõe uma limitação de mandatos aos governantes, será um fenómeno um pouco mais visível
nas próximas eleições. Este poderá ser um elemento decisivo para a emergência de renovadas gerações políticas, eventualmente mais propensas à inovação democrática e à consequente
implementação de processos participativos. A resposta fica em aberto, embora existam sinais
cada vez mais evidentes dessa possibilidade, como demonstra o facto da idade média dos autarcas que hoje experimentam o Orçamento Participativo ser mais baixa do que a média nacional. Outro indicador de interesse é o facto da maioria das experiências ter sido impulsionada,
nestes últimos dez anos, por autarcas em primeiro mandato eleitoral, demonstrando a vontade
que têm de construir uma “marca pessoal” própria na gestão da “coisa pública”.

3. Sobre o conceito de Orçamento Participativo
A significativa expansão dos Orçamentos Participativos no Mundo implicou a conjugação deste
tipo de processos com diferentes culturas sociais, políticas e administrativas, acarretando, por vezes, transformações muito significativas nos modelos, nos objectivos e nos resultados alcançados.
Esta realidade, tão inesperada quanto estimulante, torna difícil a tarefa de produzir uma definição consensual sobre os Orçamentos Participativos. Num esforço para tentar uma certa universalização de alguns dos princípios transversais destes dispositivos, propõe-se que esses
sejam entendidos como uma nova forma de governação dos poderes públicos, independentemente da sua escala, assente na participação directa dos cidadãos na definição das políticas e
das prioridades de cada território. Isto implica uma abordagem mais sistémica da participação,
quando comparado o Orçamento Participativo com outros processos, o que requer o envolvimento directo dos cidadãos em quatro momentos essenciais: i) na identificação dos problemas
e das necessidades que a sociedade enfrenta; ii) na decisão anual e específica das prioridades;
iii) na implementação dos projectos; iv) na monitorização e avaliação das intervenções.
Esta dinâmica deve ser acompanhada de uma clarificação sobre a situação financeira da estrutura governativa promotora do processo, assegurando um debate relativo às receitas e às despesas. O processo participativo baseia-se em mecanismos diversos, entre os quais se destacam
as reuniões ou assembleias públicas, de carácter territorial ou temático, as páginas e fóruns de
Internet ou mesmo sistemas de mensagens telefónicas (SMS e MMS), entre outros.
As práticas de participação mais tradicionais, desenvolvidas em Portugal, circunscrevem-se
ao primeiro dos quatro momentos apresentados anteriormente. Isto significa que as pessoas
são apenas “convidadas” a participar na identificação dos problemas e das necessidades que
enfrentam. Em algumas consultas públicas sobre determinados projectos, os cidadãos poderão
dar sugestões sobre o desenho dos mesmos, embora esses sejam, como se sabe, processos de
difícil acesso e pouco propícios a um envolvimento mais intenso das pessoas.
É por isso que esta proposta conceptual é essencial, pois pretende contribuir para a distinção
entre os Orçamentos Participativos e outras práticas de envolvimento dos cidadãos. Esta clarificação é particularmente importante no caso português, como veremos mais adiante, pelo
uso, por vezes abusivo ou inadequado, que tem sido feito dos Orçamentos Participativos. A banalização destas experiências, ou o desvirtuar dos seus princípios e métodos, pode ser muito
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prejudicial e dar azo a interpretações erradas sobre o potencial destes processos.
3

Em Portugal tem existido uma tentativa de equiparar os Orçamentos Participativos às práticas
mais tradicionais de participação, circunscrevendo estas iniciativas à mera apresentação de
propostas de investimento público por parte dos cidadãos, sem que estes possam ter qualquer
protagonismo no processo de decisão, de acompanhamento e monitorização dos projectos. É a
tentativa da velha cultura política e democrática de angariar novos elementos de legitimação e
de sobreviver à custa de novas roupagens. Os riscos têm sido evidentes, sendo de salientar pelo
menos dois: i) a manutenção ou eventualmente o agravamento do clima de desconfiança entre
quem governa e quem é governado, como consequência do insucesso do processo participativo;

Os dados referentes a 2013 não podem ser

considerados definitivos, na medida em que este
artigo foi redigido no primeiro trimestre do ano.

4

Eleições Autárquicas de 2001, 2005 e 2009.

No caso de Lisboa são quatro os mandatos em
causa, na medida em que houve lugar a eleições
antecipadas no ano de 2007.

ii) a descredibilização dos Orçamentos Participativos pelo uso errado que desses pode ser feito.

4. Os Orçamentos Participativos em Portugal
4.1 Indicadores gerais
Neste ponto serão apresentados alguns indicadores gerais e de enquadramento sobre a situação
dos Orçamentos Participativos em Portugal entre 2001 e 20133. Este período compreende três
mandatos autárquicos4, no âmbito dos quais se identificaram até ao momento 76 experiências
de OP no país. Estas subdividem-se em três categorias: i) 44 de âmbito municipal, o que corresponde a cerca de 15% do total de municípios portugueses; ii) 19 ao nível de freguesias, o que
equivale a aproximadamente 0,4% da globalidade das freguesias actuais; e 13 especificamente
dedicados às camadas mais jovens da população, das quais apenas 1 foi desenvolvida por uma
freguesia, sendo as restantes 12 de âmbito concelhio.
No que concerne às abordagens adoptadas, identificam-se 52 Orçamentos Participativos consultivos e 24 deliberativos. Nos primeiros, os cidadãos são apenas consultados sobre propostas que gostariam de ver implementadas, cabendo a decisão final aos executivos eleitos. Nos
segundos, os participantes podem apresentar propostas e votar as que consideram ser as mais
prioritárias, cabendo aos executivos assegurar a sua realização.
Um olhar mais detalhado sobre a forma como estas experiências se dividem permite retirar
duas conclusões gerais:
I. A preferência da maioria dos eleitos por métodos consultivos, que consentem uma ligeira
abertura do processo orçamental à população mas sem qualquer partilha de poder decisório
sobre os investimentos a executar. Trata-se, em última instância, de uma utilização abusiva do
conceito de Orçamento Participativo, tal como o definido no ponto anterior, e uma tentativa de
“domesticação” deste tipo de processos, equiparando-os a outras práticas de participação mais
tradicionais, como é o caso das consultas públicas e dos estudos ou diagnósticos territoriais;
II. A maior abertura dos autarcas para processos deliberativos quando esses envolvem exclusivamente as camadas mais jovens da população, conforme expresso no gráfico 1. Estes são uma
espécie de “tubo de ensaio”
, que permitem aos eleitos experimentar metodologias deliberativas,
com verbas normalmente reduzidas do orçamento autárquico, desenvolvidas com uma população menos partidarizada, instrumentalizada e com menor capacidade argumentativa, tornando
o processo mais “confortável” para os eleitos que os promovem. Ainda assim é preciso considerar estes processos como um investimento importante na construção de uma cidadania jovem
mais actuante na vida comunitária. Estas dinâmicas ganham particular interesse no contexto
de fortíssimo alheamento dos mais novos em relação à política, no sentido lato do termo.
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Gráfico 1 Tipos de Orçamentos Participativos por

Analisada a globalidade dos Orçamentos Participativos desenvolvidos em Portugal,

abordagens metodológicas (2002-2013)

pode-se considerar que as pessoas que participaram nesses processos terão decidido

Fonte própria

até ao momento cerca de 35 milhões de euros. Atendendo às perspectivas para 2013,
este valor deverá aumentar para 41 milhões até final do ano. Não são verbas muito
expressivas se tivermos em conta o universo das autarquias que já experimentaram

Legenda

o OP e o período temporal em análise.

CONSULTIVO
DELIBERATIVO

Outras das dimensões que importa considerar é a relação entre a dimensão populacional dos territórios e as experiências de OP. Como se pode verificar no gráfico 2,
mais de 50% dos municípios portugueses têm menos de 15 mil habitantes. Falamos,
por isso, em territórios com baixa densidade populacional.
Quando cruzamos estes dados com as experiências de Orçamento Participativo, chegamos a algumas conclusões interessantes. Percentualmente, os municípios com mais
população são os mais propensos à adopção deste tipo de processos. Isto pode querer
significar que quanto maior for a distância física e relacional entre os eleitos e os cidadãos, maior é a tendência para a implementação do OP por parte dos executivos. Os
Orçamentos Participativos podem, aliás, ser uma forma de compensar a pouca proximidade entre os eleitos e as populações, certamente mais sentida nos municípios de
maior dimensão demográfica e territorial. É também nestes que se encontra a maioria
das experiências de tipo deliberativo. Pelo contrário, os municípios mais pequenos tendem a privilegiar as abordagens consultivas, conforme fica claro no gráfico 3.
A evolução dos Orçamentos Participativos em Portugal, espelhada no gráfico 4, permite perceber a elevada instabilidade destes processos. Trata-se de uma espécie de
“esquizofrenia”
, marcada pela rapidez com que estas iniciativas surgem e simultaneamente são suspensas. Isto é certamente fruto da cultura política e democrática
da sociedade portuguesa e dos seus eleitos, demonstrando que Portugal é um país

Gráfico 2 Dimensão populacional dos municípios

que ainda se encontra a tactear novas formas democráticas, mais participativas e

e dos municípios com OP (2002-2013)

mais inclusivas, na relação entre eleitos e população.

Fonte própria

Nos anos eleitorais – 2005, 2009 e 2013 – verifica-se normalmente uma quebra no
número de Orçamentos Participativos activos. Independentemente das razões que

Legenda

justificam esta situação, é legítimo concluir que o combate eleitoral se sobrepõe à

MUNICÍPIOS

democracia participativa, tornando-se difícil a coexistência pacífica dos dois pro-

MUNICÍPIOS COM OP

51%

10%

21%

cessos. Prefere a classe política evitar o risco de instrumentalização eleitoral do OP
13%

20%

15%

8%

33%

ou a cultura democrática da sociedade portuguesa e dos partidos é ainda deficitária
ao ponto de não saber distinguir cada uma das situações?
Outra das conclusões que se pode retirar do gráfico 4 é que estas novas formas de
democratização estão longe da sua consolidação e enfrentam um contexto adverso
de desconfiança generalizada que se instalou em Portugal. “Na verdade, no contexto
europeu, os portugueses são aqueles que manifestam os valores de confiança interpessoal
mais baixos” (Pinto, 2010: 122). Isto pode ajudar a explicar os baixos níveis de participação social e política registados no país. Esta é uma matéria decisiva para o tema em
apreço, na medida em que se crê “que nas sociedades com níveis mais elevados de confiança interpessoal a acção colectiva sai reforçada, gerando mais participação cívica, mais
confiança nas instituições em geral e nas instituições políticas em particular e, por último,
mais satisfação com a democracia” (Idem, Ibidem). No contexto português, as relações

ATÉ 15 MIL HAB.
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amizade, o que contribui para transformar o Orçamento Participativo num

Gráfico 3 Dimensão populacional dos municípios

exercício ainda mais complexo, pois sabe-se que esse deve basear-se na con-

com OP, por tipo de OP (2002-2013)

fiança entre os cidadãos, bem como entre esses e a Administração.

Fonte própria

A situação complexifica-se se considerarmos que o contexto em que vivemos
é de desconfiança mútua entre quem governa e quem é governado, o que pode

Legenda
MUNICÍPIOS COM OP CONSULTIVO

transformar-se num factor social e politicamente perigoso, na medida em

MUNICÍPIOS COM OP DELIBERATIVO

que desencadeia um círculo vicioso que extremiza o distanciamento progressivo entre as duas esferas, afastando cada vez mais os cidadãos das instituições, e fazendo com estas se apropriem de toda a capacidade decisória sobre
a vida dos outros, mediante o pretexto de que os cidadãos são individualistas,
logo incapazes de expressar intenções e desejos baseados no interesse colectivo e no bem comum (Dias e Allegretti, 2009a). Compreende-se assim uma
das dificuldades enfrentadas pelos Orçamentos Participativos em Portugal.
A isto acresce a consciência de que qualquer processo voluntário de envolvimento político só pode tomar forma se os cidadãos tiverem confiança na
capacidade do percurso participativo de “incidir” na transformação da realidade, dado que os balanços empíricos revelam que a participação (Allegretti,
2007) não é uma variável independente, mas sim uma variável estritamente
dependente dos resultados concretos que é capaz de produzir. Por outras palavras, quanto mais confiança os cidadãos tiverem nos resultados do processo participativo, maior será a sua tendência de participação.
Quando analisamos os Orçamentos Participativos por partido político nas
autarquias, verifica-se uma maioria do Partido Socialista (PS), com cerca de
55% do total das experiências registadas no período em apreço. Segue-se o
Partido Social Democrata (PSD), sozinho ou coligado, com 31% dos processos,
e a Coligação Democrática Unitária (CDU) com cerca de 15% das autarquias
promotoras do OP. Há ainda a registar 3 experiências promovidas por inde-

Gráfico 4 Cronologia dos OP em Portugal (2002-2013
Fonte própria
Legenda
OP ACTIVOS

pendentes, como se pode verificar no gráfico 5.

OP SUSPENSOS

Do acompanhamento destes processos, é possível adiantar que as diferenças
partidárias não se traduzem em metodologias distintas para a promoção dos
Orçamento Participativos. Todas as cores políticas, da direita à esquerda, integram experiências deliberativas e consultivas, sendo apenas de assinalar
que nas autarquias governadas pela CDU somente uma, nomeadamente Sesimbra, “ousou” implementar um processo de tipo deliberativo.
Um olhar cronológico sobre as experiências de OP promovidas por forças
partidárias permite, no entanto, perceber que os processos dinamizados
pela CDU foram abruptamente interrompidos entre os anos 2008 e 2009, o
que corresponde à recta final de um mandato autárquico. É uma situação incomum, na medida em que a CDU era, na altura, a força política nas autarquias com maior número de experiências desenvolvidas.
Cingindo-nos agora aos Orçamentos Participativos promovidos por municípios, verifica-se que grande parte tem sido assegurada por executivos que
governam em situação de maioria, sozinhos ou em coligação. Apenas 10 iniciativas do género foram conduzidas por executivos minoritários, o que pode
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Gráfico 5 Orçamentos Participativos por Partidos

significar que o OP não tem sido “utilizado” como um instrumento

Políticos (2002-2013)

para criar consensos entre diferentes forças partidárias que parti-

Fonte própria

lham a governação de uma mesma autarquia. Na verdade, é natural
que assim seja, pois como se sabe os Orçamentos Participativos em
Portugal não têm qualquer enquadramento legal, dependendo exclusivamente da vontade política, sendo por isso mais fácil fazê-lo
no interior de executivos maioritários. Esta leitura não pode ser
considerada como regra, pois sabe-se que a existência de uma força política maioritária numa autarquia não garante consensos nem
unanimidades em relação à adopção deste tipo de processos dentro
do próprio executivo.
Independentemente dos dados apresentados nos gráficos anteriores, pode-se concluir que o OP em Portugal, diferentemente de
outros países, não é “propriedade” de uma qualquer força partidária específica. Verifica-se mesmo que este processo tem ganho
progressivamente a adesão de autarquias governadas por distintas
cores políticas. Este é um factor decisivo para a sustentabilidade
destas iniciativas, pois permite evitar a sua partidarização. Isto

Gráfico 6 Cronologia dos Orçamentos
Participativos por Partidos Políticos (2002-2013)

possibilita adiantar a hipótese de que a participação, mais do que

Fonte própria

uma questão ideológica, é hoje um requisito para o desempenho

5

de uma boa governação, sobretudo pela necessidade de gerar confiança entre quem governa e quem é governado.

Legenda
PS

PSD (SÓ OU COLIGADO)

CDU

IND.

Ainda no que diz respeito à situação dos OP de âmbito municipal,
importa analisar a relação entre a Câmara e a Assembleia, ou seja,

5

As experiências registadas no ano de 2013 são as do conhecimento público até ao

em que medida este processo pode influenciar as decisões entre

momento em que este artigo foi redigido. Não se exclui, por isso, a possibilidade

essas duas esferas, nomeadamente no que concerne à aprovação

de outras poderem surgir até ao final do ano. Há no entanto uma certeza: não estão

ou rejeição dos Orçamentos. Atendendo às experiências de outros

previstas experiências de OP ao nível das freguesias para 2013. É uma situação apenas

países, como é o caso do Brasil, em que o órgão legislativo, quando

compreensível no quadro de um ano eleitoral e de uma reforma administrativa que vai

liderado por uma força política diferente da do executivo muni-

implicar a redução em cerca de 25% das actuais freguesias. Algumas das que fazem OP

cipal, é pressionado pela comunidade para aprovar o orçamento

vão ser alvo de fusão, pelo que se compreende a impossibilidade de desenvolver um

público, tal situação não tem paralelo em Portugal. São inúme-

processo com implicações orçamentais para o próximo ano num quadro como este.

ras as situações de executivos autárquicos no nosso país que têm
que enfrentar uma Assembleia Municipal liderada por forças da
oposição6, sem que o OP tivesse sido em algum momento factor
de ponderação no momento da deliberação sobre os orçamentos
autárquicos. O caso de Lisboa é aliás paradigmático, na medida em
que as propostas orçamentais apresentadas pelo executivo foram
chumbadas mais do que uma vez, sem que o OP tivesse tido qualquer influência nos factores de ponderação, e sem que os cidadãos
tivessem exercido qualquer pressão sobre o órgão legislativo. O
peso relativamente pequeno dos investimentos do Orçamento
Participativo no quadro orçamental global das autarquias contribui certamente para uma cerca insignificância do processo ao nível
do que aqui estamos a analisar. Do ponto de vista dos cidadãos,
existe também um certo desconhecimento sobre os trâmites normais da aprovação do orçamento, o que faz com que o OP termine
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para estes com a votação que fazem sobre os investimentos que consideram

Mapa 1 Todos os Orçamento Participativos por

prioritários, negligenciando por isso as fases processuais previstas na lei,

Distritos (2002-2013)

nomeadamente a aprovação de uma proposta em sede de executivo e poste-

Fonte própria

riormente na Assembleia Municipal.
Legenda
DISTRITOS ONDE NÃO SE REGISTAM EXPERIÊNCIAS DE OP

4.2 Geografia das experiências
A análise da distribuição geográfica dos Orçamentos Participativos no país
permite retirar algumas conclusões interessantes, nomeadamente:
a) Uma maior tendência do sul do país para a adopção deste tipo de processos, com
concentrações algo significativas na Área Metropolitana de Lisboa, com 19 Orçamentos Participativos7; no Distrito de Beja, onde uma maioria de 8 dos 14 municípios que
o compõem já experimentou este tipo de dinâmicas; no Distrito de Faro, com 8 iniciativas de OP, duas das quais são com jovens e em municípios que também desenvolvem o processo junto dos adultos, nomeadamente São Brás de Alportel e Tavira;
b) Três distritos continentais, nomeadamente Viseu, Guarda e Évora, bem como o
arquipélago da Madeira, não registaram até ao momento qualquer experiência do
Orçamento Participativo. Estes territórios abrangem no total 62 municípios;
c) A concentração geográfica de algumas das experiências faz crer que estes processos se disseminam, em parte, através de dinâmicas de “contágio de proximidade”
entre autarcas. Esta tendência para influências cruzadas entre iniciativas vizinhas
não significa necessariamente uma mera reprodução indiscriminada de metodologias, embora tal também se possa verificar;
d) A implementação do OP em municípios e freguesias, com grandes diferenças em
termos de área e população, o que permite compreender a flexibilidade deste tipo de
instrumento, ajustável a contextos distintos. Este é um dos elementos que também
ajuda a explicar o recurso diferenciado que alguns promotores destas experiências
fazem dos mecanismos de participação presenciais ou virtuais. Não sendo regra, é
normalmente uma tendência o facto de em territórios mais amplos e com maior densidade populacional se optar pelo recurso, não exclusivo, às novas tecnologias para
promover a participação.

Esta distribuição geográfica cruzada com a cronologia dos processos permite identificar duas fases da disseminação dos Orçamentos Participativos em
Portugal:
• A primeira, entre 2002 e 2005, foi sobretudo localizada a sul do Tejo, com
maior incidência no Distrito de Setúbal, região onde se verificava uma
maior concentração de autarquias lideradas pela CDU;
• A segunda, a partir de 2006, com uma maior dispersão dos processos, de
norte a sul do país, embora com alguns “aglomerados” na Área Metropolitana de Lisboa, nos Distritos de Beja, Faro, Braga e Santarém.

6

No mandato de 2001-2005 os processos de OP foram promovidos por

executivos da mesma cor política da maioria existente na Assembleia
Municipal. Tal situação não se repetiu nos dois mandatos seguintes, 20052009 e 2009-2013, em que 6 e 15 dos executivos, respectivamente, tiveram que
enfrentar maiorias partidárias da oposição na Assembleia Municipal.

7

Onde se incluem processos promovidos por municípios e juntas de freguesia.
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Mapa 2 Os Orçamentos Participativos Deliberativos

No momento em que se redige o presente artigo, é possível pers-

por Distritos (2002-2013)

pectivar algumas mudanças na geografia dos Orçamentos Parti-

Fonte própria

cipativos no país, embora sem certezas absolutas pois estamos a
aproximar-nos de um novo acto eleitoral que originará necessa-

Legenda
DISTRITOS ONDE NÃO SE REGISTAM EXPERIÊNCIAS DE OP

riamente mudanças nos executivos autárquicos actualmente em
funções. As alterações em curso nos processos podem estar relacionadas sobretudo com a maior preponderância dos processos deliberativos, localizados maioritariamente em municípios litorais,
conforme explícito no mapa 2. Esta tendência ajuda a corroborar a
ideia apresentada anteriormente, referente ao facto dos Orçamentos Participativos, sobretudo os deliberativos, estarem a angariar
maior simpatia nos municípios com maior densidade populacional, estando estes localizados nas zonas litorais. Isto ajuda a compreender o facto de distritos interiores, como é o caso de Vila Real,
Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Évora nunca
terem registado qualquer experiência de OP deliberativo.
Outra das mudanças está relacionada com uma aposta que tem
vindo a crescer nos Orçamentos Participativos Jovem. Estes começaram mais tarde, apenas por volta de 2006, e o seu ritmo de crescimento intensificou-se nos últimos três anos, conforme se poderá comprovar na tabela cronológica destes processos apresentada
mais adiante.
As experiências desenvolvidas por freguesias estão actualmente num certo impasse, imposto pela reforma administrativa em
curso. Resta saber o que se passará depois de estabilizado o novo
mapa autárquico do país. Conseguirão as freguesias que faziam OP
contagiar as outras com as quais se fundiram? Com freguesias de
maior dimensão territorial e populacional, terão essas maior apetência e mais recursos para o desenvolvimento destes processos?
São apenas algumas incógnitas para as quais só teremos respostas
no âmbito do próximo mandato autárquico.
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Mapa 3 Experiências de OP por municípios
(2002-2013)
Fonte própria
Legenda
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PCP / PEV
PPD-PSD
INDEPENDENTES
PPD-PSD + CDS-PP
CONSULTIVOS
DELIBERATIVOS
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Mapa 3 Experiências de OP por municípios (2002-2013)
Mapa 4 Experiências OP jovem
Fonte própria
Legenda
PS
PCP / PEV
PPD-PSD
INDEPENDENTES
PPD-PSD + CDS-PP
PPD-PSD + CDS-PP + PPM-MPT
DELIBERATIVOS
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4.3 Códigos genéticos
Os cerca de 10 anos de experiência portuguesa neste domínio permitem-nos diferenciar dois
grandes momentos em relação ao desenvolvimento dos processos de Orçamento Participativo
no país. O primeiro, entre 2000 e 2006, período ao qual se pode atribuir a emergência da primeira geração de OP, e o seguinte, a partir de 2007, altura em que começa a surgir uma segunda
geração deste tipo de práticas. No quadro seguinte procura-se sintetizar os principais elementos distintivos dos diferentes “códigos genéticos” destas duas famílias de processos.
1ª GER AÇ ÃO (2000 A 2006)

2 ª GER AÇ ÃO (A P Ó S 2006/ 7)

Processos consultivos, no âmbito dos quais os cidadãos

Processos deliberativos, no âmbito dos quais o

são convidados a participar para discutir problemas e

Executivo destina uma verba do orçamento autárquico

apresentar propostas, sem que os Executivos eleitos

para o OP, cabendo aos participantes a a apresentação

abram mão do poder de decisão sobre as prioridades a

de propostas e a decisão sobre os investimentos a

cabimentar no orçamento autárquico.

executar com esse montante.

Experiências desenvolvidas com base em mecanismos

Recurso a diferentes meios de participação (reuniões,

de participação essencialmente presenciais (ex:

questionários, Internet, SMS, entre outros).

reuniões ou assembleias públicas). Enquadra-se no

Fundamenta-se na necessidade de diversificar os

objectivo de criar uma democracia de proximidade e de

meios de acesso numa sociedade marcada pela

reforçar a legitimidade institucional.

diversidade de perfis e de estilos de vida.

As Juntas de Freguesia promotoras destes processos

As Juntas de Freguesia aderentes desenvolvem

apostaram no OP como um instrumento de mediação

processos completamente autónomos, centrados nas

política entre as populações e as Câmaras Municipais,

suas competências e orçamentos. Enquadram-se neste

procurando ampliar a sua capacidade de argumentação

âmbito algumas das mais interessantes experiências

a favor de determinados investimentos nos respectivos

de OP desenvolvidas no país.

Tabela 1 Códigos genéticos dos Orçamentos
Participativos em Portugal8
Fonte própria

8

A diferenciação destas duas gerações não pode

ser entendida de forma estaque no tempo. Isto
significa que é possível encontrar experiências de
OP criadas depois de 2006 mas que no essencial
reúnem as características referentes à primeira
geração deste tipo de iniciativas.

territórios.
São processos que normalmente ocorrem no último

São processos que decorrem ao longo de todo o ano.

trimestre do ano, num período muito próximo da

Procuram cumprir as fases mais elementares deste

aprovação orçamental e quando as prioridades de

tipo de práticas, nomeadamente: a preparação,

investimento já estão definidas pelas autarquias,

a apresentação de propostas, a análise técnica, a

deixando, por isso, uma margem muito reduzida para a

definição das prioridades através de votação pública, a

incorporação das propostas dos cidadãos.

aprovação oficial dos documentos e a avaliação global.

Salvo raras excepções, estas experiências não chegam

É assegurada a prestação de contas em relação aos

a efectuar prestações de contas em relação à execução.

resultados do processo e aos investimentos a executar.
Este trabalho é efectuado mediante a produção de
relatórios ou a disponibilização de informações gerais
nas páginas de Internet das autarquias.

Não possuem qualquer tipo de enquadramento

Criam instrumentos de regulação do processo, como

normativo, nem clarificação metodológica em relação

por exemplo, regulamentos municipais, princípios

ao desenvolvimento do processo e às “regras do jogo”.

orientadores, regras ou normas de participação, entre
outros.

Experiências maioritariamente promovidas por forças

Promoção de experiências de OP por parte de forças

partidárias de esquerda.

partidárias de todos os espectros políticos, sem
particularidades metodológicas distintivas.
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Palmela foi o primeiro município a desenvolver uma experiência de Orçamento Participativo em Portugal. Essa começou a ser testada em 1998, sob a liderança do então
Presidente Carlos Sousa, eleito pela CDU, através da realização de cinco reuniões públicas nas freguesias, tendo depois sido interrompida por “insuficiências metodológicas
e por falta de mobilização interna para o processo” (Granado, 2010). O OP foi retomado
em 2002, no executivo coordenado por Ana Teresa Vicente, com uma nova metodologia, que resultou da adaptação de algumas das ideias do OP de Porto Alegre, no Brasil,
e da vontade de promover uma governação de proximidade, que pretendia estimular a
participação activa das pessoas na vida local. Tratava-se naturalmente de um contexto de pura experimentação e busca pela inovação na gestão autárquica democrática.
Do legado de Palmela merecem destaque alguns aspectos, nomeadamente:
a) a criação de uma Comissão Técnica do Orçamento Participativo (CTOP), composta
por elementos de várias unidades orgânicas da Câmara Municipal, com a missão de
coordenar e acompanhar o novo processo;
b) a definição de uma proposta de investimentos municipais, preparada de forma
simplificada para permitir o debate com os participantes, podendo estes acrescentar
outras prioridades e/ou sugerir alterações aos planos da autarquia;
c) a primazia dada à participação individual, sem privilégios formais por parte das
colectividades locais;
d) o controlo das decisões da autarquia por parte de uma Comissão de Acompanhamento, composta por cerca de quatro dezenas de delegados eleitos nas diferentes
reuniões públicas, tendo essa como missão acompanhar as várias fases do OP, em
estreita articulação com os serviços municipais.
Uma das grandes diferenças deste processo, em relação à principal referência estrangeira que a inspirou, é o facto de ter sido desenhado segundo princípios consultivos. As experiências que se seguiram, em Portugal, basearam-se em grande medida no modelo de Palmela, sem que isso implicasse uma reprodução integral de todas
as particularidades do processo.
A “deriva” consultiva fazia, por isso, o seu percurso em Portugal, tendo sido interrompida pela primeira vez, em 2006/7, quando a Câmara Municipal de Sesimbra,
inspirada pela vizinha experiência de Palmela e por outros modelos internacionais,
decide transformar o Orçamento Participativo num processo de tipo deliberativo, no
âmbito do qual os participantes podiam decidir cerca de 500 mil euros do orçamento
municipal.
Um ano depois, ou seja em 2008, iniciaram-se dois novos processos deliberativos em
Portugal, nomeadamente:
i) Câmara Municipal de Lisboa, capital do país, com 5 milhões de euros alocados
ao OP;
ii) Junta de Freguesia de Santa Leocádia do Geraz do Lima, concelho de Viana do
Castelo, com 50 mil euros destinado ao OP, o que representava cerca de 25% de todo
o orçamento da autarquia.
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Estas experiências beneficiaram do apoio prestado pela equipa do projecto Orçamento Participativo Portugal9, financiado pela Iniciativa Comunitária EQUAL, cujo

9

Disponível em www.op-portugal.org

arranque teve lugar em Fevereiro de 2008. As várias acções desenvolvidas ao abrigo
deste projecto contribuíram para uma mudança de paradigma em relação aos OP no

10

país. Foram realizadas acções de formação, workshops, encontros nacionais e con-

confirmadas 9 experiências deliberativas e 2

sultorias a várias autarquias portuguesas. O trabalho desenvolvido foi no sentido de

consultivas para o ano de 2013.

No momento em que se escreve este artigo estão

promover uma clarificação conceptual sobre os Orçamentos Participativos, até então
inexistente no nosso país, e capacitar várias estruturas autárquicas para o desenvolvimento destes processos.
Depois de Lisboa e de Santa Leocádia do Geraz do Lima foi necessário esperar pelo
ano de 2011 para assistir à emergência de novos Orçamentos Participativos deliberativos, nomeadamente Cascais e Odemira. Foi também neste ano que surgiu o OP Jovem
da Trofa e o OP Escolar de Lisboa, os primeiros a destinar uma parte dos orçamentos
autárquicos para a decisão dos mais jovens, nomeadamente 25 mil e 50 mil euros.
Algumas autarquias portuguesas começavam assim a arriscar modelos deliberativos, assentes na definição de metodologias que beneficiaram das aprendizagens de
inúmeras experiências internacionais, sobretudo da América Latina e Europa, e das
fragilidades dos processos até então desenvolvidos no país.
O ano de 2012 marca uma certa viragem na história dos OP em Portugal. Pela primeira vez, passou a registar-se uma ligeira maioria de processos deliberativos em
relação aos consultivos. A mesma situação se perspectiva para 2013.10 Isto pode significar que nos encontramos num período de clarificação sobre o que deve ser um
Orçamento Participativo.
A primeira aclaração a fazer é que o OP se distingue de outras práticas de participação pelo seu carácter deliberativo, ou seja, pelo facto dos Executivos ficarem vinculados à concretização das decisões tomadas pelos cidadãos. Esta clarificação é
naturalmente feita pelos autarcas que decidem desenvolver este tipo de processos
mas também, e sobretudo, pelos cidadãos ao indicarem claramente a rejeição dos
modelos consultivos.
Como vimos anteriormente, o envolvimento voluntário dos indivíduos em dinâmicas participativas acontece quando estas inspiram confiança. Os OP consultivos
são deste ponto de vista muito frágeis na capacidade de assegurar a transparência
necessária à credibilização de todo o processo. A participação dos cidadãos nos Orçamentos Participativos consultivos termina normalmente na fase de apresentação
de propostas ou sugestões de investimento. Isto não permite a completa rastreabilidade das suas propostas e o que com elas é feito por parte dos decisores políticos.
É desse ponto de vista um processo com limitada capacidade de gerar confiança nos
cidadãos. O mesmo não acontece nos deliberativos, em que as diferentes fases são
acompanhadas pelos participantes, cabendo a estes a decisão sobre os investimentos a incluir no orçamento autárquico para o ano seguinte.
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Estes elementos ajudam a compreender o insucesso e a insustentabilidade dos OP
consultivos, expressos numa elevadíssima “taxa de mortalidade” desse tipo de processos, sobretudo quando comparados com os de carácter deliberativo.
São dois os principais motivos que ajudam a retirar esta conclusão:
i) A fraca vontade política dos eleitos que decidiram desenvolver essas experiências. Muitos autarcas estão convencidos de que a participação das pessoas circunscrita à consulta é mais fácil de gerir, mas a realidade mostra o contrário. Para além
de ambiciosos e irrealizáveis programas eleitorais, desenhados num contexto em
que a actual crise ainda não se fazia sentir de forma tão severa como actualmente,
os executivos que promovem os OP consultivos têm ainda que acolher um vasto conjunto de propostas dos participantes no processo. Como se compreende, a
“herança” que daqui resulta para os eleitos é bastante pesada e impensável de
concretizar. À medida que se acumulam as edições do OP, de ano para ano, vai
aumentado o “fardo” para a autarquia, ao ponto dos executivos decidirem suspender o processo. Do elevado número de experiências consultivas suspensas, apenas
uma foi interrompida pelo facto de se ter verificado uma situação de alternância democrática. Isto significa que todas as outras foram lançadas e paradas pelo
mesmo executivo autárquico. O que aparentemente parecia ser uma experiência
confortável para os eleitos, correndo poucos riscos e não abrindo mão do poder de
decisão sobre a totalidade do orçamento, assume um efeito de boomerang, prejudicando a sua credibilidade e capacidade de promover uma gestão autárquica mais
democrática e transparente.
ii) Vários erros metodológicos, alertando para o facto de que a participação é um
sistema de acção complexo, que exige técnicas e instrumentos adequados, bem
como uma equipa formada para o efeito. O OP transmite-nos como lição que não
basta querer promover a participação dos cidadãos; é preciso saber desenhar as
metodologias mais adequadas a cada contexto e objectivos. As autarquias portuguesas revelam ainda grandes fragilidades a este nível. Isto é certamente resultado de estruturas e culturas administrativas que foram pensadas para estar próximas das pessoas mas não necessariamente para promover a sua participação na
gestão autárquica.
Face ao exposto, pode-se concluir que os processos consultivos tendem a desresponsabilizar os cidadãos ao mesmo tempo que aumentam a exigência sobre os eleitos.
Pelo contrário, nas experiências deliberativas a responsabilidade é partilhada entre
os participantes e a autarquia. Os primeiros sabem que os resultados do OP são fruto
da sua capacidade de concertação e de deliberação colectivas e não das escolhas selectivas e nem sempre claras da Administração.
Outras das dimensões de análise que importa considerar é a gestão das expectativas
no interior destes processos. Pelo que se disse anteriormente, percebe-se que essa é
tendencialmente frágil nos OP consultivos. As expectativas iniciais dão muitas vezes lugar à frustração. Para muitos participantes fica a ideia que o “OP é mais do
mesmo”
, ou seja, não transforma a cultura dos eleitos, não partilha poder, não democratiza a Administração e não reforça os mecanismos de transparência. Perante
um quadro como este, muitos cidadãos consideram que o seu esforço de participação
é inútil e não produz resultados nos quais podem confiar, o que explica o decréscimo
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do número de participantes de uma edição para outra do OP, até ao seu esvaziamento quase

Gráfico 7 Matriz de tipificação dos OP

completo. A gestão das expectativas é muito mais efectiva nas dinâmicas deliberativas, em

Fonte própria

que os cidadãos sabem qual é o montante do orçamento disponível para o processo, procuram
dimensionar as suas propostas para esse quadro, compreendem as restrições existentes e aceitam as regras de funcionamento.

4.4 Tipificação dos processos
A diferenciação dos OP entre consultivos e deliberativos é importante mas insuficiente para entender a multiplicidade de processos em curso. Com a matriz seguinte propõe-se precisamente
uma forma mais detalhada de interpretar os Orçamentos Participativos em Portugal e não só. Na
construção desta matriz recorre-se a um elemento central num processo de OP, nomeadamente
a “deliberação”
, vista sob a óptica de duas variáveis: “quem decide” e “como se decide”.
O eixo horizontal, referente a “quem decide”
, tem no extremo esquerdo os processos consultivos, no âmbito dos quais não existe alteração à ordem vigente, na medida em que a decisão continua a ser exercida pelos Executivos eleitos. No extremo direito encontram-se os processos
deliberativos, em que o poder de decisão é assumido pelos cidadãos. O eixo vertical, referente
a “como se decide” tem no extremo inferior os processos em que a deliberação se baseia em
lógicas individualistas e concorrenciais. No extremo superior situam-se as experiências que
privilegiam os mecanismos de construção colectiva das prioridades, integrando a participação
dos eleitos e dos cidadãos. O cruzamento destas duas variáveis permite definir quatro tipologias de processos, nomeadamente:
a) Peditório corresponde, no essencial, a um mero dispositivo de apresentação de propostas
individuais, por parte dos cidadãos, para que as autarquias as possam avaliar. Em algumas
circunstâncias estas iniciativas correspondem apenas a um formulário online, o que acaba
por tornar ainda mais impessoal este processo. Estas experiências não promovem o debate
entre os participantes e destes com as Administrações, não sendo igualmente assegurada a
prestação de contas sobre os resultados obtidos. Como se compreende, os promotores destes
“peditórios” não têm qualquer preocupação com a implementação de sistemas de monitorização e de avaliação do processo. Trata-se de um dispositivo que está muito longe de ser um
Orçamento Participativo e que visa no essencial a mera legitimação política dos seus promotores. A tendência verificada diz-nos que estas experiências têm uma durabilidade muito
curta, resultante da fraquíssima divulgação e do esvaziamento da própria participação;
b) Consulta pública corresponde a dinâmicas consultivas que procuram assegurar um debate
entre os cidadãos e a Administração sobre as prioridades de investimento a incluir nos orçamentos. Existem algumas preocupações com a explicitação da situação financeira do município, de forma a informar os participantes sobre a viabilidade de determinadas propostas
e ajudar a balizar os investimentos prioritários e possíveis de realizar. Apesar do carácter
consultivo destas experiências, alguns dos promotores tendem a assegurar a devolução de
resultados sobre as propostas que aceitaram integrar no orçamento. Existem igualmente
em algumas iniciativas deste tipo preocupações relativas à monitorização e avaliação, como
forma de aprender com as experiências e melhorar as metodologias. A evolução para um
processo de tipo deliberativo é um requisito fundamental para a sustentabilidade destas iniciativas. Pode-se considerar que as “consultas públicas” estão acima dos “peditórios” mas
abaixo de um Orçamento Participativo.
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Gráfico 8 Matriz de tipificação dos OP com

c) Concurso de Ideias – corresponde efectivamente a uma metodologia de Orça-

distribuição dos OP em Portugal (2002-2013)

mento Participativo, na medida em que transfere o poder de decisão para os par-

Fonte própria

ticipantes, embora possa revelar algumas fragilidades metodológicas no processo
deliberativo, na medida que não prevê espaços que favoreçam a concertação entre

Legenda

os participantes e destes com a Administração sobre as prioridades de investi-

OP ACTIVO

mento público. Algumas destas iniciativas tendem a transformar o OP num pro-

OP SUSPENSO

cesso fortemente concorrencial, de vencedores e de perdedores, em que os últimos
são sempre em número muito superior aos primeiros, o que pode contribuir para
gerar descontentamento e frustração por parte dos participantes. A transferência
do poder de deliberação para os cidadãos necessita, por isso, de ser acompanhada
de critérios reguladores que garantam princípios de solidariedade e coesão social
no momento da decisão sobre os recursos públicos. Trata-se evidentemente de um
processo e não de um projecto de curto prazo. Este tipo de OP tende a ser “vencido” por grupos de cidadãos com maior poder de mobilização e organização. São,
por isso, experiências que necessitam de investir um pouco mais no afinamento
metodológico, assegurando maior coesão e justiça social no momento em que os
cidadãos podem exercer o poder deliberativo sobre os investimentos públicos.
d) Construção Colectiva – trata-se muito provavelmente de um tipo ideal de Orçamento Participativo, na medida em que aposta claramente numa dinâmica de concertação e de construção colectiva de prioridades, face a recursos públicos escassos
e tendo por base princípios de solidariedade e de coesão social. Estas experiências
procuram transformar um processo de deliberação colectiva sobre investimentos públicos numa dinâmica de educação e de formação para a cidadania e para
a democracia participativa, com objectivos de justiça e coesão social. É evidentemente um tipo de OP mais ambicioso e transformador, que exige metodologias
mais elaboradas do que as tradicionais. Numa sociedade fortemente individualista, desigual e marcada por relações de desconfiança, é importante investir neste
tipo de Orçamento Participativo, por ser aquele que melhor serve as dinâmicas de
transformação social e política.
Os modelos de avaliação que normalmente são seguidos para os “OP Concurso de
Ideias” e os “OP Construção Colectiva” são igualmente distintos. Os primeiros tendem
a ser avaliados em termos de número de participantes e de propostas apresentadas em
cada ciclo do processo. Sempre que estes dois indicadores apresentam resultados de
crescimento, o OP é avaliado positivamente. São dados de ordem quantitativa importantes mas insuficientes para avaliar os reais impactos da iniciativa. No limite poderse-á dizer que o sucesso de um OP se alcança quando o processo cresce em número de
participantes mas diminui ou estabiliza em número de propostas. Isto significa que
um OP deste tipo é capaz de gerar uma forte dinâmica participativa e em simultâneo
alcançar níveis de concertação elevados entre participantes sobre as prioridades de
investimento. É isto que se espera de um “OP Construção Colectiva”.
Em qualquer dos casos, as análises quantitativas são sempre insuficientes e parcelares para se entender os benefícios destes processos. É importante complementar
esta abordagem com uma avaliação qualitativa que permita compreender os contributos do OP para a promoção da coesão e para a melhoria da qualidade de vida nos
territórios abrangidos.
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Num exercício de enquadramento de todas as experiências de OP

ponto de registar, em 2012, 29.911 votantes, ou seja, 5,5% do total da

sinalizadas em Portugal na matriz de tipificação, o que se verifica

população. Cascais registou também um crescimento muito subs-

é uma grande concentração de processos consultivos [“Consulta

tancial, passando de 6.903 votantes na primeira edição do OP para

Pública” (32) e “Peditório” (20)], por oposição aos OP deliberativos

23.198, ou seja, 11,2% da população concelhia. Esta alteração deve-

[“Concurso de Ideias” (21) e “Construção Colectiva” (3)]. Quando

se, em boa medida, ao facto da autarquia ter alterado o sistema de

se cruza esta informação com a durabilidade das experiências, re-

votação, deixando de ser online, como aconteceu em 2011, para pas-

força-se a convicção da insustentabilidade dos OP consultivos. Dos

sar a funcionar através do envio de SMS. Certamente que a dinâmi-

42 processos desenvolvidos nestes cerca de 10 anos, apenas 14 se

ca gerada e o maior conhecimento público da experiência também

encontravam activos em 2012 e/ou 2013, o que representa aproxi-

contribuíram para os resultados alcançados em 2012.

madamente 32% das experiências consultivas. Em contraste com
esta situação, dos 24 OP deliberativos sinalizados, 19 mantinhamse activos em 2012 e/ou 2013, ou seja, 79%.

A percentagem mais elevada em termos de participantes vai contudo para Odemira, o município português de maior dimensão territorial e marcado por uma população bastante dispersa. A rigidez do

Das três experiências tipificadas como “construção colectiva”

sistema de votação adoptado por esta autarquia alentejana benefi-

duas eram promovidas por Juntas de Freguesia, encontrando-se

ciou da criação de uma “urna móvel” que percorreu todo o concelho

actualmente suspensas devido a razões de ordem financeira des-

durante o período de votação, facilitando o acesso dos munícipes ao

sas autarquias e ao impasse provocado pela reforma administrati-

processo. Essa é a razão que justifica a passagem de 974 para 3.469

va em curso no país.

votantes, o que representa um crescimento próximo dos 10%.
Vila Franca de Xira é das experiências em análise a que regista os

4.5 Resultados

mais baixos índices de participação. Esta será certamente uma das

Uma leitura do gráfico 9 permite concluir que o número de partici-

razões que justifica o facto de a autarquia prever para o ano em

pantes nas experiências de OP deliberativas cresce de edição para

curso a alteração do sistema de votação dos projectos, passando

edição. Lisboa registou no primeiro ano de Orçamento Participativo

a incluir, para além da Internet, a possibilidade do voto por SMS.

1.101 votantes, o que corresponde a 0,2% da população do concelho.

O crescimento do número de participantes nestes processos dá-se

Esse número tem aumentado de forma sustentada todos os anos, ao

fundamentalmente na fase da votação dos projectos.11

Gráfico 9 Participantes no OP face à população
total dos municípios (em percentagem)
Fonte própria
Legenda
2012
2011
2010
2009
2008

11

Os índices de participação na fase da

apresentação de proposta sofrem igualmente
algumas oscilações, embora o número total de
participantes seja muito inferior ao registado
no momento de votar as prioridades de
investimento.
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Esta situação deve-se ao facto da mobilização das pessoas ser feita, em grande me12

Para 2013, a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

dida, pelos próprios promotores das ideias que deram origem aos investimentos sob

decidiu alargar o OP a toda a população, criando dois

escrutínio. Esses recorrem a todos os meios ao seu alcance, onde se incluem cartazes

processos paralelos: OP Jovem e o OP Geral.

e folhetos distribuídos em locais públicos, reuniões comunitárias ou outras, criação
de páginas de Facebook, participação em eventos diversos, produção de vídeos alusivos aos projectos, teatro de rua, entre outras acções. A criatividade e a inovação são
os principais recursos dos participantes. Essas são os ingredientes transformadores
de uma ideia, por vezes pouco conhecida, num projecto amplamente mobilizador. As
experiências de OP estão repletas de histórias interessantíssimas sobre o potencial
de acção da cidadania no apelo ao voto nos projectos. Trata-se de um contexto de
grande inovação que escapa por completo à acção reguladora das autarquias.
Os cidadãos desenvolvem autênticas “campanhas políticas” em defesa dos projectos
que pretendem vencedores.

Os moradores do bairro das

Quando se analisa o peso do OP no investimento municipal, tendo em consideração

Faceiras, em Cascais, criaram

da despesa de capital, compreende-se que a expressão financeira destes processos

que falamos de orçamentos participativos que discutem exclusivamente uma parte

uma peça de teatro de rua

não é muito significativa mas não deixa de representar um esforço interessante das

para ajudar a explicar o OP

nicípios da Amadora, Cascais e Odemira são os três que apresentam as percentagens

e apelar ao voto no projecto

autarquias, sobretudo no actual momento de fragilidade das contas públicas. Os Mumais elevadas referentes ao peso do OP no investimento global das autarquias. Os
casos da Trofa, Caldas da Rainha e Condeixa-a-Nova12 referem-se exclusivamente a

que apresentaram. A peça foi

experiências de Orçamentos Participativos Jovens.

dinamizada pelos próprios

Há algumas particularidades que devem merecer a nossa atenção:

em vários locais públicos do

a) O OP da Amadora foi consultivo durante as duas primeiras edições, passando a
deliberativo no ano de 2012;

concelho, durante o periodo de

b) Cascais definiu 1.5 milhões de euros como o montante mínimo para o OP. Este

votação. O bairro tem cerca de

valor acabou por ser aumentado nas duas primeiras edições, nomeadamente para

200 moradores e o projecto foi

Jovem, em 2013, com uma verba de 250 mil euros;

o segundo mais votado no OP
2012, com 2.487 votos.

2.1 em 2011 e 2.5 milhões em 2012. Cascais prepara-se entretanto para iniciar o OP
c) Odemira está actualmente a desenvolver a terceira edição do OP, tendo atribuído
a cada uma delas o montante de 500 mil euros;
d) Vila Franca de Xira iniciou o processo em 2011 segundo uma metodologia deliberativa condicionada, na medida em que coube à Câmara Municipal definir inicialmente dois projectos por freguesia, que foram depois submetidos à votação dos
munícipes. O investimento mais votado em cada freguesia seria depois cabimentado em orçamento municipal. Para as duas edições seguintes do OP, a autarquia
passou a atribuir anualmente ao processo um milhão de euros para a execução de
projectos propostos e votados pelos participantes;
e) Condeixa-a-Nova iniciou o seu percurso no OP com uma experiência centrada
na população mais jovem e com o montante de 100 mil euros. Para a segundo ano
decidiu alargar a iniciativa a toda a população, criando um OP Geral, que funciona
em paralelo com o OP Jovem, somando os dois 250 mil euros;
f) O município da Trofa, o primeiro a desenvolver um OP Jovem deliberativo em
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Gráfico 9 Participantes no OP face à população
total dos municípios (em percentagem)
Fonte própria
Legenda
VALOR DO OP (EM €)
% DO OP NO INVESTIMENTO MUNICIPAL

Gráfico 10 Investimento do OP per capita (em €)
Fonte própria
Legenda
2012
2011
2010
2009
2008

3,2
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Um grupo de cidadãos decidiu

Portugal, a par de Lisboa, apresenta o valor mais baixo dentro destes processos.

submeter ao OP de Cascais

Para a edição de 2013 a autarquia decidiu, no entanto, aumentar em 25% a verba do
OP, passando assim aos 25 mil euros.

um projecto reclamado pela

Entre todas estas experiências verifica-se um traço comum, nomeadamente o re-

população há mais de 30 anos.

forço do processo deliberativo dos cidadãos, seja pela transformação de uma dinâ-

Trata-se da construção de um

mica consultiva em deliberativa, seja pelo aumento do valor orçamental atribuído ao
OP. Estas situações acontecem no preciso momento em que as autarquias enfrentam

passeio para peões, com cerca

uma redução do capital disponível para investimento. Por outras palavras, estas Câ-

de 300 metros, ao longo de uma

maras Municipais aumentam o valor do OP ao mesmo tempo em que são obrigadas

parte da Estrada Nacional 249-

quias se deixaram “encantar” pela participação dos cidadãos e passaram a acreditar

4, onde passam diariamente
centenas de pessoas e onde se têm

a reduzir o investimento municipal. Pode-se colocar a hipótese de que estas autarnos resultados que um processo deste tipo é capaz de gerar.
A Câmara Municipal de Lisboa, a primeira capital europeia a desenvolver o OP em
todo o município, iniciou o seu processo em 2008, com uma verba de 5 milhões de

verificado vários atropelamentos.

euros, mantendo o mesmo montante durante as quatro primeiras edições do OP. Em

Trata-se de um projecto cujas

2012 decidiu reduzir a metade esse valor, alterando também as tipologias de propos-

competências são partilhadas
entre o Instituto de Estradas
de Portugal (Administração

tas aceites no interior do OP.
Seria muito interessante se as autarquias portuguesas implementassem um sistema de monitorização dos projectos dos OP, para que fosse possível compreender os
impactos dos mesmos e as populações directamente beneficiadas. Isto possibilitaria
realizar um cálculo mais preciso sobre o valor per capita dos investimentos. Perante

Central) e a Câmara Municipal de

essa impossibilidade, é ainda assim possível analisar esse indicador tendo por refe-

Cascais (Administração Local). Os

rência o montante global do OP e a população total do município, tal como expresso

promotores da proposta solicitaram

no gráfico nº 10 na página anterior.
Segundo os dados de 2012, Odemira aparece em primeiro lugar, com cerca de 19,20 €

reuniões com cada uma das

per capita, seguida de Portimão (18,00 €), Cascais (12,10 €), Vila Franca de Xira (7,30

instituições, com o objectivo de

€), Amadora (5,70 €), Lisboa (4,60 €) e Aveiro (3,2 €).

mediar esta relação e encontrar
uma solução que viabilizasse o
projecto. Foi isso que aconteceu.

Os resultados de um processo desta natureza não se podem cingir às questões de
ordem material, nomeadamente aos orçamentos alocados e aos investimentos realizados. Os OP encerram uma enorme riqueza imaterial, nem sempre fácil de medir
e compreender, mas que se relaciona com dimensões como a confiança entre quem
governa e quem é governado, a criação de sentimentos de comunidade e de solida-

O investimento foi validado em

riedade socioterritorial, o desenvolvimento da cidadania, a modernização da admi-

sede de análise técnica do OP, por

nistração pública local, entre outros.

via do compromisso institucional

Pode-se considerar que o OP tem permitido promover, sobretudo nas experiências
mais consolidadas, três tipos de aproximação:

mediado pelos cidadãos, e o

i) Entre a autarquia e os cidadãos. O OP cria de facto um espaço de diálogo mais

projecto foi um dos mais votados

próximo e intenso entre a Administração e a Sociedade. Esse tem lugar, em algu-

da edição de 2012.

de apresentação de propostas, na análise e no desenho técnico dos projectos, bem

mas experiências, nos diferentes momentos do processo, nomeadamente na fase
como na execução dos investimentos. Os princípios orientadores desta nova interlocução deixam de se basear no assistencialismo das políticas públicas, segundo
o qual os cidadãos “pedem” à Administração para que realize qualquer projecto
ou resolva um dado problema, para que se comece a nortear pelos princípios da
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emancipação social e política dos cidadãos, aos quais passa a ser atribuído o poder
de co-criação das políticas públicas autárquicas. O assistencialismo é próprio das
sociedades política e democraticamente pouco evoluídas, sendo por isso um aliado
do eleitoralismo. Perante estes novos processos de participação, o reforço da legitimidade dos eleitos advém não da capacidade de assistência prestada mas da cultura
democrática que aceita partilhar o poder.
ii) Entre os próprios cidadãos. O motor da mobilização das pessoas para a participação é muitas das vezes o interesse individual. Os OP desenhados a pensar na
criação de espaços de concertação colectiva sobre as prioridades de investimento
demonstram, no entanto, que os cidadãos são capazes de mudar de opinião e abdicar das ideias que os mobilizam em prol de projectos defendidos por outros. São
inúmeros os exemplos de reuniões públicas de Orçamentos Participativos em que
isto acontece. Perante este tipo de evidências, pode-se concluir que o OP está a
aproximar pessoas e grupos que não se conheciam, a desenvolver relações baseadas na confiança e na solidariedade socioterritorial; está enfim a construir comunidade numa sociedade profundamente individualista e competitiva;
iii) Entre os vários serviços de uma mesma autarquia. Uma Câmara Municipal que
pretenda desenvolver um processo de OP como um instrumento transformador das
relações tradicionais entre Administração e Sociedade não pode ficar indiferente
à falta de eficácia e eficiência dos modelos de funcionamento baseados na sectorialização dos serviços e das políticas públicas. O OP desafia as autarquias mais
atentas a desenvolverem novas formas de trabalho, mais centradas na cooperação
inter-serviços e na comunicação regular entre os seus membros. É evidente que
um Orçamento Participativo pode funcionar nos moldes da Administração tradicional. Se isso acontecer é legítimo concluir que o OP será mais um projecto da
autarquia, entre outros, e menos um processo transformador e fundador de um
novo modelo de administração e governação. Algumas Câmaras Municipais em
Portugal têm vindo a reconhecer a importância dos processos de participação dos
cidadãos, o que as levou inclusive a criar Divisões administrativas ou serviços especializados neste tipo de trabalho. São os casos de Palmela (Gabinete de Participação), Lisboa (Divisão Inovação Organizacional e Participação) e Cascais (Divisão
Cidadania e Participação).
As autarquias portuguesas estão a aprender a desenvolver novos processos de participação, baseados na partilha de poder e na emancipação social e política dos participantes, por oposição aos modelos mais tradicionais condicionadores do envolvimento dos cidadãos e promotores do assistencialismo público. Estamos por isso
perante uma lógica de “administrações aprendentes”
, que se encontram numa dinâmica de tacteamento de novos modelos de funcionamento e de democracia interna e
externa. Estas autarquias estão, por isso, a afinar o processo de descentralização em
Portugal. Este foi concebido para aproximar a Administração Pública dos cidadãos
mas não para promover a participação destes na gestão autárquica. Esta é uma das
razões pelas quais a implementação dos OP se tem revelado algo difícil no país, pois
trata-se de preparar estruturas muito hierarquizadas e sectorializadas para acolherem processos de participação horizontais e multissectoriais. É como se compreende
um desafio muito significativo.
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Conclusão
Os Orçamentos Participativos “bateram à porta” do poder local português, “sentaram-se à mesa” com técnicos e políticos, colocaram estes frente a frente com os
cidadãos num diálogo mais horizontal do que vertical, contagiaram estruturas partidárias e programas eleitorais, despertaram a curiosidade da academia e da sociedade civil, conquistaram algum espaço nos órgãos de comunicação social e pelo meio
parece que começam a ganhar condições para se consolidarem como parte de uma
nova cultura política e democrática.
Pelo meio foi feito um percurso bastante sinuoso. Muitos autarcas acharam interessante o conceito mas rapidamente trataram de domesticar o processo segundo as
lógicas governativas mais tradicionais, numa tentativa de diminuir riscos políticos e
se possível reforçar a legitimidade dos eleitos. A resposta dos cidadãos foi inequívoca
e exemplar: processos consultivos não inspiram confiança, não transformam as relações entre governadores e governados, logo não devem justificar uma participação
muito expressiva e empenhada. Confrontados com uma sociedade civil mais atenta
do que se poderia esperar, com uma limitada vontade política para empreender mudanças mais radicais e com erros metodológicos no desenvolvimento das experiências, muitos autarcas optaram por abandonar o processo. Poderiam ter escolhido um
caminho diferente, assegurando um maior investimento político no OP e reforçando
o poder de deliberação dos cidadãos, mas essa não foi a opção tomada.
Pelo contrário, outros eleitos locais decidiram que o OP só faria sentido se provocasse alterações aos mecanismos tradicionais de gestão das autarquias. Optaram, por
isso, por modelos de participação mais arrojados, atribuindo ao cidadão o poder de
decisão sobre uma parte dos orçamentos.
Políticos, técnicos e cidadãos puderam assim experimentar uma nova forma de fazer
democracia e de gerir recursos públicos. Os três surpreenderam-se com os resultados e passaram a acreditar que a participação é uma aposta para continuar. Os
montantes atribuídos aos OP deliberativos têm vindo a ser reforçados em várias autarquias, os técnicos envolvidos sentem que o seu trabalho faz agora mais sentido,
os participantes crescem de ano para ano, alguns executivos alteraram a estrutura
orgânica das câmaras municipais que dirigem para as dotar de melhores condições
técnicas para a condução de processos de participação.
Isto acontece num país onde se agrava a falta de confiança mútua entre eleitos e
população, onde a abstenção eleitoral é altíssima, onde os quadros técnicos da administração pública se sentem desvalorizados e até perseguidos pelos governantes
do seu país, onde os programas eleitorais são mera retórica e as pessoas não lhes
atribuem grande crédito. É paradoxal ver as diferenças, embora seja evidentemente
necessário compreender que os impactos dos OP são ainda muito localizados e insuficientes para influenciar o quadro geral da democracia portuguesa.
Depois de percorrido este caminho, que durou cerca de 10 anos no país, este é muito
provavelmente o momento da clarificação sobre modelos de participação democrática ao nível do poder local. As consultas públicas previstas na lei são processos muitas vezes inconsequentes, cujo potencial de mobilização dos cidadãos é quase nulo.
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Muitos autarcas pretenderam adequar o OP a esta lógica consultiva e restrita, sendo
conhecidos os resultados que conseguiram alcançar.
Pelo contrário, os Orçamentos Participativos deliberativos, ao romperem com as lógicas de governação mais tradicionais, têm permitido uma clarificação e distinção
entre processos, entre metodologias de participação e modelos de democracia. A rejeição das práticas consultivas por parte dos cidadãos permite colocar a hipótese de
que esses perceberam primeiro e melhor do que muitos autarcas o que deve ser um
Orçamento Participativo.
Este processo de clarificação enfrenta ainda este ano um interessante desafio, nomeadamente um novo ciclo eleitoral para as autarquias. Muitos candidatos às Câmaras Municipais e às Juntas de Freguesia têm nos seus programas eleitorais a promessa de implementar o OP. Apesar das incertezas relativas à interpretação da lei
de limitação de mandatos, estas eleições vão provocar uma renovação nos quadros
políticos autárquicos. Os novos candidatos ambicionam marcar um estilo diferente
de governação e o OP pode ser um bom pretexto para alcançar esse objectivo. Fica a
incerteza, para já, sobre os processos de OP que serão criados no âmbito do próximo
mandato. Reforçarão a democracia deliberativa local ou continuarão a insistir em
modelos fracassados de participação?
Não sendo possível responder de forma cabal a esta questão, mas não pretendendo
terminar este texto com uma interrogação, adianta-se, pelo menos, que será difícil
aos autarcas e a outras lideranças políticas negligenciarem os resultados alcançados
pelos Orçamentos Participativos deliberativos, sobretudo quando comparados com
outros processos de participação mais convencionais.

NOTA DO AUTOR
Parte das reflexões expostas neste artigo beneficiaram do trabalho de investigação desenvolvido
no âmbito do projecto “O Orçamento Participativo como Instrumento Inovador para Reinventar as
Autarquias em Portugal e Cabo Verde: uma Análise Crítica da Performance e dos Transfers”, financiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
(PTDC/CS-SOC/099134/2008 - FCOMP-01-0124-FEDER-009255)
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
NA SUÉCIA UMA HISTÓRIA
CONTADA EM CÂMARA LENTA
A Suécia tem uma longa tradição de autonomia local, declarada oficialmente há mais
de 150 anos, quando foi atribuída aos municípios a tarefa de dirigirem as escolas

1

primárias estabelecidas na altura. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial, quando

Mar Báltico, cujo município também tem as

o desenvolvimento do Estado-Providência sueco acelerou, que o Parlamento sue-

responsabilidades e tarefas normalmente

co decidiu delegar responsabilidades mais alargadas aos municípios em termos de

associadas a um conselho distrital.

A única excepção é Gotland, uma ilha no

prestação de serviços públicos, imaginando que as necessidades locais poderiam ser
melhor satisfeitas no contexto local. Em meados dos anos 80 também foram criados os conselhos distritais suecos, ficando ao seu critério a deliberação e decisão
de questões como a situação económica, agricultura, comunicações, saúde, ensino
superior, e lei e ordem. Actualmente, a Suécia está dividida em 290 municípios, 18
conselhos distritais e 2 regiões (Västra Götaland e Skåne). Não existe qualquer relação hierárquica entre os municípios, os condados e as regiões, uma vez que são
responsáveis por diferentes actividades1. A actual Lei da Administração Local entrou
em vigor em 1992, redefinindo os papéis dos conselhos distritais e municípios, hoje
os maiores empregadores do país (aproximadamente 1,1 milhões de indivíduos ou
25% dos trabalhadores suecos, 80% dos quais mulheres e 85% a prestar serviços nos
sectores da saúde e educação, consultar SKL, 2010).
Hoje, embora os condados tenham um número de tarefas mais reduzido (sendo a da
saúde a principal, representando quase 90% das despesas), os municípios têm um
forte mandato de auto governação sobre questões relativas aos habitantes e ao seu
ambiente imediato (ensino primário e secundário, cuidados infantis, cuidados a idosos e pessoas com deficiência, cultura, actividades de lazer, abastecimento de água,
saneamento, estradas, ordenamento do território, recolha e eliminação de resíduos,
bombeiros, etc.) e, desde 1862, têm o direito de deliberar sobre o nível do imposto
sobre o rendimento e operações financeiras municipais. Apenas cerca de 16% das
receitas médias municipais são representadas por transferências dos níveis superiores do Governo, o resto é arrecadado a nível local, através de impostos (68%), taxas
e encargos, arrendamentos e venda de serviços e contratos (SKL, 2012). De qualquer
forma, existe um sistema complexo de equalização financeira dos governos locais,
actualizado em 2005, para tentar contrabalançar as diferenças locais e colocar todos
os municípios e conselhos distritais em pé de igualdade para que possam realizar as
suas actividades. O tamanho dos municípios varia grandemente. O município mais
pequeno tem 2.400 habitantes e o maior (Estocolmo) 868.000, enquanto um município médio na Suécia conta com aproximadamente 16.000 residentes.
Na Suécia, existe uma Associação Sueca de Autoridades Locais e Regiões (denominada SALAR, ou SKL) que representa os interesses governamentais, profissionais e
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relacionados com os empregadores dos municípios e conselhos distritais da Suécia.
Procura promover e reforçar a autonomia local e o desenvolvimento da democracia
regional e local, prestando formação e consultorias a políticos e funcionários públicos. Desde os meados dos anos 80, a SALAR tem um núcleo internacional que presta
apoio ao planeamento e administração da comunidade democrática mundial, aos
níveis local e regional, utilizando os conhecimentos e a experiência dos governos
regionais e locais suecos. Desde Agosto de 2000, a SKL International é uma sociedade por acções que emprega, actualmente, 15 pessoas a tempo inteiro e mais de 500
especialistas, e trabalha em cooperação com a Agência Sueca para a Cooperação e
Desenvolvimento Internacionais (Sida).
O panorama político conta com aproximadamente 42.000 projectos políticos nos
municípios (aproximadamente 1% da população adulta na Suécia) - 42% dos funcionários eleitos são mulheres e mais de 50% têm entre 50 e 65 anos de idade. A taxa de
vereadores entre os 18 e 29 anos não ultrapassa os 5%. Os partidos políticos têm sido
sempre fortes a nível local e os cidadãos votam na lista de um partido e não em indivíduos. Devido à forte posição dos partidos na Suécia, tanto a nível nacional como
local, e devido ao sistema de segurança social bem desenvolvido, os cidadãos não têm
muita influência sobre a tomada de decisões e a Suécia permanece um dos países com
um elevado nível de confiança nas autoridades políticas e até nos partidos. Ao longo
dos últimos vinte anos, no entanto, tem-se verificado uma tendência para dar importância à capacidade de os cidadãos escolherem livremente os seus prestadores de serviços. Isto tem sido efectuado, especialmente desde os anos 90, juntamente com um
crescente programa de terceirização de alguns serviços, embora mantendo um tipo
de monopólio em alguns sectores, como o de abastecimento e gestão da água, onde
a tímida tentativa de introduzir novas formas de gestão privada se revelou bastante
impopular, tendo-se a população sueca oposto veementemente (Allegretti, 2011). De
qualquer modo, a opção de dar aos cidadãos uma influência real ao nível das decisões
sobre o modo como os recursos públicos devem ser utilizados, manteve um perfil
limitado e, consequentemente, um impacto reduzido. De certa forma, a existência de
um sistema de pesos e contrapesos para proporcionar um elevado nível de responsabilidade evitou o aumento de um forte movimento a favor de medidas participativas
específicas, tal como se verificou em países menos transparentes.

1. Uma mudança recente que levou à “descoberta” do OP
Mas, na última década, também a Suécia testemunhou uma sociedade em mudança,
marcada por uma perda progressiva de confiança nas instituições políticas ou, pelo
menos, um menor interesse em participar em partidos políticos, nomeadamente por
parte das gerações jovens. As conclusões do “World Values Survey (WVS) 2011”
, por
exemplo, demonstraram um desencantamento geral com as estruturas de base da
democracia, tendo 20% dos jovens entre 18 e 29 anos declarado que estavam dispostos a vender o seu voto por uma modéstia quantia de dinheiro e 28% em troca de
trabalho. Além disso, 30% dos jovens entrevistados declararam que apoiariam “um
líder forte que não esteja preocupado com o Parlamento e as eleições gerais”
, 14% uma
junta militar e apenas 23% se revelaram bastante convictos de que “é importante
viver numa democracia” (Lindberg and Svensson, 2012). De facto, nos últimos anos,
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à medida que a memória das duras lutas para a conquista de uma democracia plena
e eficaz parece desvanecer, mudanças no panorama político têm vindo a tornar-se
cada vez mais visíveis. Depois de o Partido Pirata ter ganho 7,1% e dois eurodeputados em 2009, as eleições nacionais realizadas em Setembro de 2010 revelaram um
fenómeno ainda mais preocupante – mais de 5% dos votos foram para o movimento
neonazi sob o nome de “Democratas Suecos”. Por sorte, paralelamente ao aumento
destas tendências antidemocráticas, também ocorreu um contra-fenómeno: de forma crescente, cidadãos com um elevado nível de instrução e mais acesso à informação definiram novas formas de envolvimento da comunidade, exigindo novos modelos de trabalho conjunto para criar uma maior participação no desenvolvimento e
na tomada de decisões dos respectivos governos municipais.
Neste novo panorama, a liderança política da Associação Sueca de Autoridades
Locais e Regiões tomou a decisão de apoiar os municípios e as regiões no desenvolvimento de novos métodos de participação e envolvimento dos cidadãos para o
alargamento e a renovação de modelos de governação. Em função das decisões da
assembleia-geral, em 2007 a SALAR começou um grande projecto de “Diálogo com
os Cidadãos” (Mergborgadialog), tendo criado um comité de coordenação técnica
responsável por organizar formação e consultorias sobre diferentes metodologias
participativas, tanto para funcionários eleitos como para pessoal técnico. Uma das
linhas deste programa foi dedicada ao Orçamento Participativo (OP ou, em sueco,
MB - “Medborgabudget”
, literalmente “orçamento cívico”), que, de certa forma, foi
“descoberto” durante alguns seminários organizados no Fórum Urbano Mundial do
UN-Habitat de Vancouver (2006) por uma crescente rede internacional de estudantes
e consultores internacionais que trabalham com o OP em diversos países.
Com o objectivo de tentar desenvolver algumas experiências-piloto de OP no contexto sueco, a SALAR assinou um acordo de cooperação de 4 anos com o Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que já foi renovado duas vezes, até 2014.
O aspecto mais interessante de tal acordo é representado pela vontade de “aprender
com os países do Sul” (o Sul da Europa e outras áreas de desenvolvimento), reconhecendo que foram muito mais além do que o Centro e o Norte da Europa, no que
respeita ao desenvolvimento do OP e de outras ferramentas eficazes de participação
dos cidadãos. Este reconhecimento, quando comparado com a tradição de cooperação internacional da Suécia, pode ser considerado uma mudança cultural importante
que produziu ligações de cooperação e visitas de trabalho (especificamente dedicadas à aprendizagem in situ de experiências de orçamento participativo) com cidades
de Portugal, Itália, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. Importa sublinhar
que, através da SKL International, a SALAR também estabeleceu algumas relações
de colaboração com exemplos de orçamento participativo na Albânia, contribuindo para o desenvolvimento de experiências em duas cidades e a construção de um
manual de formação na Albânia (2012), com o objectivo de promover a expansão da
experiência noutras administrações locais.

2. Mudança do panorama do OP na Suécia
Indiscutivelmente, o contexto acima descrito é extremamente útil para uma melhor compreensão das particularidades do panorama actualmente existente de ex353
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Gráfico 1 Percentagem de cidades com

periências de orçamento participativo na Suécia, uma vez que colocou a sua tónica num nível

OP na Suécia, de acordo com diferentes

mais baixo de necessidade de inovação que caracteriza as culturas políticas suecas, compa-

classes de dimensão (2012)

rativamente a outros países onde o OP foi sentido como uma ferramenta indispensável para
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combater a ineficiência dos governos locais, corrupção ou desencantamento por instituições
de democracia representativa e a sua “relação passiva” com os imperativos do mercado. Mas

Legenda

tal explicação não estaria completa se não surgisse outro pormenor que se relaciona com a

>100000

fragmentação da sociedade em termos de laços sociais e coesão do tecido social. De facto, se

30000 - 1000

nos interrogarmos sobre o porquê de, em certa altura, nomeadamente por volta de 2007, ter

15000 - 3000

surgido a hipótese de se levarem a cabo experiências de orçamento participativo, existe uma

<15000

interessante “explicação oficial” proposta pelos funcionários da SALAR que têm estado mais
empenhados em avançar nessa direcção. A sua opinião, que reflecte debates políticos levados
a cabo nas assembleias-gerais da SALAR por volta de 2006, ficou bem expressa durante o seminário de desenvolvimento da rede de “Orçamento Participativo: equilíbrio entre recursos
para um desenvolvimento equilibrado”
, no IV Fórum Urbano Mundial de Nanjing (de 3 a 6 de
Novembro de 2008). Neste seminário, os representantes da SALAR abriram o seu discurso com
a apresentação do mapa final produzido pelo “World Values Survey 2008”
, salientando a posição específica de isolamento da Suécia, cuja cultura parece ter ganho o máximo da capacidade
de “expressão individual”
, enquanto perde todas as suas âncoras em termos de valores sociais
tradicionais relacionados com a “vida em comum”. Durante o evento, acrescentaram que esta
preocupação com um tecido social dominado pelo individualismo, a implodir gradualmente, e
a diminuição dos laços sociais é ainda mais grave quando se observa “a crescente falta de interesse demonstrada pelas novas gerações por tudo o que diz respeito à política”
, o que evidencia

PERCEN TAGE M SOBRE O TOTA DE CIDA DE S COM OP

“uma grande passividade em relação ao Estado”
, visto quase como um organismo paternalista
que é auto-responsabilizado pela maioria das necessidades práticas dos cidadãos, como se esta
situação se pudesse manter eternamente sem haver um reabastecimento de novos significados
e energias para agir através do empenho de habitantes e eleitores. Os funcionários da SALAR
adicionaram preocupações relacionadas com duas outras questões: (1) os factores socioeconómicos que explicam a desigualdade do descompromisso político em diferentes territórios e (2)
o crescimento do extremismo contraposto que mistura abordagens políticas e conotações religiosas. Mais recentemente, surgiu outra questão que está mais relacionada com alguns estudos
(Sverige Studien, 2012) que mostram que as empresas estão a abandonar um comportamento
tradicional de promoção de diálogo horizontal entre os empregados, e entre estes e os quadros
dirigentes, e se estão a tornar menos abertas à introdução de ideias de gestão por parte dos
empregados, preferindo centrar-se mais em questões de segurança e requisitos de alta eficácia
que podem afectar negativamente o ambiente de trabalho. Neste contexto, está em curso um
novo debate dentro dos órgãos políticos da SALAR: se os municípios e os condados (cujas técnicas de gestão também foram afectadas pelas principais mudanças nas formas de organização,
sistemas de controlo e modos de operação) têm de promover diferentes normas de co-decisão e
contribuir para manter (ou até potenciar) uma tradição de envolvimento do respectivo pessoal
na criação de visões mais partilhadas e métodos de gestão de bens públicos.
Esta densa expressão de preocupação sobre a “sustentabilidade da actividade política sem um
papel crítico e empenhado dos cidadãos na sociedade” marcou, de certa forma, a abordagem
específica dos municípios suecos sobre o orçamento participativo, bem como a tipologia de
experiências realizadas nos últimos seis anos. Por exemplo, o facto de ter privilegiado (em
algumas das primeiras cidades-piloto) modelos de OP “actoriais”
, significa uma experiência
“orientada para objectivos” que se preocupa principalmente em envolver as gerações jovens
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na construção de projectos públicos ao nível municipal. Os objectivos declarados de

Gráfico 2 Percentagem de cidades com OP na

tal perspectiva (como no caso das experiências de Örebro, 137.000 habitantes, ou

Suécia, de acordo com o modelo de decisão (2012)

Uddevalla, 31.200 habitantes) foram essencialmente os seguintes: reactivação do in-

Fonte SALAR/SKL (2012)

teresse das gerações jovens por instituições políticas e vida partidária, melhorando
simultaneamente as relações sociais entre os adolescentes (e, possivelmente, en-

Legenda

tre estes e os adultos) através do debate sobre bens comuns e estruturas públicas.

OP EM CO-DECISÃO

De certa forma, um papel importante nesta escolha teve a literatura (como Rossini,

OP MERAMENTE CONSULTIVO

1998, Tonucci, 2003, ou Muñoz, 2004) que discute o modo como, noutros países, as
experiências participativas que colocam as gerações jovens em contacto com a tomada de decisões territoriais afectaram a sua visão da vida, normalmente abrindo
um novo interesse pelo empenho activo na sociedade, através de iniciativas ao nível
da população ou até iniciativas políticas.
Mas a primeira geração de experiências suecas de orçamento participativo não foi
nada homogénea, nem os primeiros compromissos declarados geraram necessariamente processos participativos concretos. Por exemplo, se tivermos em consideração o primeiro pequeno grupo de cidades que aderiram à “rede de OP” aberta pela
SALAR em 2007 no âmbito do projecto “Diálogo com os Cidadãos”
, apenas três (nomeadamente Örebro, Uddevalla e Haninge, 79.000 habitantes) continuaram a produzir experiências-piloto concretas de OP entre 2008 e 2009, enquanto as cidades
de Hudiksvall (aproximadamente 15.000 habitantes) e Huddinge (aproximadamente
100.000 habitantes) desistiram logo após o primeiro ano de formação, devido à falta
de apoio técnico e/ou político – preferindo avançar com outros tipos de diálogo social. Embora, desde o início, a cidade norueguesa de Fredrikstad (aproximadamen-

QUE M TOM A A DECIS ÃO FIN A L NO OP ?

te 75.500 habitantes) se tenha juntado à rede, em 2010 outra cidade sueca (Avesta,
aproximadamente 21.500 cidadãos) também aderiu. Este grupo cresceu em 2012,
com novas experiências nos municípios de Orsa (6.800 habitantes), Upplands Vasby
(40.200) e, muito recentemente, Pitea (41.000 habitantes).
Estas cidades estão situadas em diferentes partes do país (mas em zonas rurais e mais
urbanas), apenas duas delas se encontram na área metropolitana de Estocolmo (Haninge e Upplands Vasby), onde se localiza a SALAR. São poucos os municípios que tentaram
e ainda hoje estão a tentar experimentar o OP na Suécia, representando apenas aproximadamente 2% do número total de instituições locais. As suas dimensões divergem
bastante, ainda que o gráfico acima apresente uma pequena prevalência de municípios
entre 30.000 e 40.000 habitantes (que, por acaso, correspondem ao grupo de dimensão
municipal mais comum no país). A mesma natureza dos respectivos OP não é homogénea, da mesma forma que o âmbito e os ciclos anuais são bastante díspares.
O gráfico 2 mostra que existem diferenças também em termos de orçamento participativo imaginativo como um espaço de co-decisão (em que os cidadãos têm o direito
de decidir de que modo os recursos devem ser utilizados) ou apenas como uma arena
consultiva de cujo diálogo cívico os políticos “escolhem” propostas individuais ou
hipóteses alternativas de lidar com um projecto ou uma política.
As maiorias políticas que tomaram a decisão de experimentar o orçamento participativo também tinham sido diversas e, ao contrário da maioria dos países, até à
data tem havido uma ligeira prevalência de governos conservadores ou coligações
liberais-conservadoras. No entanto, a situação está a evoluir.
355

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA SUÉCIA: UMA HISTÓRIA CONTADA EM CÂMARA LENTA

Gráfico 3 Percentagem de cidades com OP na
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comum é principalmente: (1) a dedicação positiva das respectivas equipas, (2) a uti-
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lização de uma série de ferramentas TIC elaboradas e disponibilizadas pela SALAR
(como, por exemplo, um “simulador orçamental” que foi personalizado em diferentes casos) e (3) a relativa timidez dos seus projectos que, até hoje, pareciam limitados

Legenda
COLIGALÇÃO CONSERVATIVA

a experiências-piloto destinadas a “apalpar o terreno” sem grandes investimentos

SOCIAL DEMOCRATAS

em OP. Uma excepção é o pequeno município de Orsa que, em 2012, permitiu que os
cidadãos participassem na priorização do orçamento operacional completo, embora
esta cidade utilize um modelo consultivo de OP apoiado por uma série de ferramentas de responsabilização de nível muito elevado, com o objectivo de criar um diálogo intenso entre os participantes e o governo, que está empenhado em responder a
todas as propostas, explicando o motivo pelo qual foram (ou não) tomadas em consideração. Todos os restantes municípios têm demonstrado uma tendência para a
implementação do orçamento participativo em relação a projectos específicos sobre
questões relacionadas com o desenvolvimento local, de modo a que sejam abertas
apenas pequenas partes do orçamento participativo (excepto no caso de Uddevalla
que, há três anos, usou dinheiro de um projecto Interreg financiado pela União Europeia e não pôde aplicar o OP em investimentos). Em todos os processos de OP que tiveram lugar na Suécia em 2007, a decisão sobre a dimensão de recursos a apresentar
publicamente em debate foi tomada pela Câmara Municipal, com base nas Propostas
do Comité Executivo. A SALAR não interveio nesta questão bastante sensível, embora os respectivos gestores de projectos estimulassem repetidamente as diferentes
cidades para aumentarem progressivamente o seu compromisso financeiro com o

QUE CÔR P OL Í T IC A?

OP. A tabela abaixo esclarece, separadamente para cada município com pelo menos
um ano de experiência de OP, os recursos (em euros) apresentados anualmente para o
OP. Ainda não existem dados comparativos disponíveis para esclarecer os custos relativos à organização do OP, uma vez que a maioria das cidades utilizou ferramentas

Tabela 1 Média de recursos debatidos no OP em

TIC elaboradas pela SALAR (que também cobre os seus próprios custos com consul-

cada cidade (2008-2012)

tores gerais e sessões de formação) e cobriram os custos com pessoal internamente,

Fonte SALAR/SKL (2012)

eventualmente através da contratação de gestores de projectos ou consultores que
também estavam a cargo de outras tarefas de grande envergadura.

* Este é o orçamento operacional de Orsa,
sendo que a cidade leva esta fatia de
orçamento a debate público

NOME DA AU TORIDA DE
LOC A L

ORÇ A MEN TO DE
IN V E S T IMEN TO, AO NÍV EL
DA CIDA DE , U T IL IZ A DO
PA R A O OP

ORÇ A MEN TO
OPER ACION A L , AO NÍV EL
DA CIDA DE , U T IL IZ A DO
PA R A O OP

Haninge
20.000€

Upplands Vasby
1.000.000€

Örebro
Orsa
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ORÇ A MEN TO GER A L DE
IN V E S T IMEN TO (E M 2011)

RECUR SO S
REL ACION A DO S
COM OP P OR
CIDA DÃO (2011)

9.700.000€

0,5€

22.500.000€

1,0€

20.000€

20.300.000€

0,5€

500.000€

13.500.000€

47,0€

49.300.000€

0,4€

34.000.000€*

495€

RECUR SO S DE OP
PA R A DECISÕE S
T E M ÁT IC A S

40.000€

Uddevalla

Avesta

RECUR SO S DE OP PA R A
SERE M GA S TO S A PEN A S
NUM A DE T ER MIN A DA ZON A
DA CIDA DE

35.000€

50.000€

50.000€
34.000.000 €
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3. Algumas particularidades da primeira vaga de OP na Suécia
Sem dúvida, na Suécia o Orçamento Participativo ainda se encontra numa fase inicial, não só porque a rede SALAR teve início em 2007 (tendo o mesmo ocorrido noutros países, seis anos foram suficientes para se ver uma grande multiplicação de
projectos amadurecidos), mas principalmente porque o contexto ainda não mostra
uma necessidade urgente de introduzir rápidas modificações no panorama político.
Esta situação é mais evidente nos modelos de OP adoptados, que ou são consultivos
(como nos casos de Orsa ou Pitea) ou, caso sejam co-decisivos, ainda preferem um
modelo de “participação micro-local”. Deste modo, o panorama do OP sueco pode
ser relacionado com o que Sintomer et al (2010) definiram como “Consulta sobre finanças públicas” ou, na maioria dos casos, com uma mistura entre os modelos ideais
designados por “democracia de proximidade” ou “fundos comunitários de desenvolvimento”
, geralmente mais comuns no Norte da Europa, como provam os casos
da Alemanha e do Reino Unido (Sintomer et al, 2013). Na Suécia, o papel importante
das TIC é inquestionável, quer seja pela necessidade de aproveitar o elevado nível
de penetração da banda larga, quer seja pela especificidade das condições climáticas que também não facilita a comunicação física entre os cidadãos e a reunião da
comunidade em espaços públicos em todas as estações do ano. Apesar disto, as TIC
nunca foram vistas como um centro fundamental dos processos de OP, mas mais
como um apoio. Não é por acaso que a maioria dos OP suecos conta principalmente com reuniões públicas - normalmente calendarizam-nas para a Primavera ou o
início do Outono -, ainda que o quadro institucional/jurídico do país dê uma maior
abertura à organização do ciclo anual do que noutro contexto, desde que não existam
condicionalismos e requisitos burocráticos a que o orçamento municipal anual seja
aprovado num determinado período do ano. Possivelmente, esta especificidade não
deve ser relacionada com uma abordagem da emulação, copiada de outros modelos
de OP, mas da necessidade de manter uma coerência entre os meios utilizados para
dar forma à arquitectura do OP e os objectivos declarados, a fim de estimular um
diálogo horizontal entre os cidadãos e não apenas um espaço de comunicação entre
os indivíduos e as estruturas administrativas/políticas.
Em termos de abordagem e investimentos em orçamento participativo per capita,
o município de Avesta (21.500 habitantes na região sul de Dalarna) tem sido a maior
experiência na Suécia. Teve início em 2009, graças ao compromisso do respectivo governo progressista de coligação - liderado pelo partido social-democrata - e,
inesperadamente, na altura a cidade não era membro da rede SALAR sobre OP, que
se juntou apenas alguns meses após ter começado a conceber os seus processos. De
qualquer forma, a última (que estava limitada ao sector de planeamento urbano)
beneficiou da discussão de outras ferramentas apresentadas noutra rede temática
SALAR, dedicada a lidar com diferentes técnicas que permitem e facilitam a participação dos habitantes na criação de políticas e projectos públicos. Famosa pelas
suas ferragens, Avesta mudou o perfil produtivo na última década, fazendo com que
o domínio das ferragens declinasse gradualmente, embora ainda seja um empregador importante no município e a mudança não tenha modificado um certo “espírito
de serviço” da cultura local, que tem “pouca confiança na própria capacidade dos
habitantes de influenciarem o seu destino”
, não se mostrando muito interessada em
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investir em formação e inovações experimentais (Palm, em SKL, 2011). A nova maioria política
progressista, eleita em 2006, visualizava a participação como uma oportunidade para dinamizar a sociedade e quebrar este preguiçoso “espírito de serviço” dando aos cidadãos mais oportunidades de influenciarem directamente a sua vida e a da sua comunidade. A ideia era começar
por um sector - o da transformação física da cidade - que pudesse progressivamente atrair
mais participação, devido à produção de efeito transformador visível. Deste modo, como o programa político continha orientações para um desenvolvimento abrangente do centro da cidade,
com uma perspectiva de longo prazo, este tornou-se o local privilegiado para experimentar o
OP. Assim, em 2009, o Governo Municipal nomeou um Grupo de Trabalho para desenvolver o
processo participativo, composto por gestores de projectos e representantes dos departamentos de administração responsáveis por questões de tecnologia e construção. O limite máximo
para o investimento, inicialmente estabelecido, foi de 10 milhões de coroas suecas (aproximadamente 1 milhão de euros na altura). O objectivo era permitir que os cidadãos decidissem que
parte do programa seria priorizada e abordada primeiro. Foram listadas sete partes diferentes do Programa de Desenvolvimento do Centro para serem submetidas a decisão pública, excluindo as de natureza mais técnica (entre as quais a reorganização de uma avenida existente):
implicitamente, esta escolha revela um certo grau de paternalismo, com tendência para não
reconhecer os cidadãos como já estando preparados para enfrentar questões mais complexas e
apresentando uma abordagem mais cautelosa do município relativamente à abertura da tomada de decisões a habitantes. A primeira ronda da votação sobre as 7 áreas prioritárias marcou,
em Setembro de 2010, a abertura do projecto de OP. A publicidade para esta fase foi feita através
de anúncios nos meios de comunicação locais e regionais, Facebook, distribuição de panfletos
e “apresentações de sensibilização” que tentaram atrair pessoas nos centros comerciais, mas
principalmente em escolas, mercearias e piscinas municipais. Os votos (após o registo) foram
difundidos através da Internet (www.avesta.medborgarbudget.se) e as pessoas puderam escolher com base em sete “dossiers” com uma linguagem simplificada, incluindo esboços e fotografias, bem como encargos orçamentais de diferentes opções de desenvolvimento. O vencedor
desta primeira ronda - escolhido pelos 110 participantes da votação - foi uma “pequena praça”
ainda desconhecida e os caminhos que a ligam à ponte.
O segundo passo foi a discussão do design alternativo para a “pequena praça”
, abrindo um espaço para que os cidadãos apresentassem as suas sugestões e escolhessem a melhor. Estranhamente, apesar de terem sido apresentadas diversas propostas e diversos esboços, no final os
votantes eram apenas 23, mas o município decidiu respeitar a sua escolha, tal como prometido.
O “factor de viragem” foi representado pela cerimónia de inauguração do primeiro lote da nova
praça, realizada no início de Setembro de 2011, sob a forma de uma obra de arte. Em poucos
dias, mais de 1.300 visitantes individuais visitaram a página Web do OP (SKL, 2011) e 220 pessoas criaram uma conta, tendo a grande maioria mais de 50 anos de idade. O município analisou esta resposta em rápida mutação, para reformular o projecto, reconhecendo que apenas a
implementação concreta da medida de co-decisão tem sido capaz de superar a dificuldade de
criar uma cultura municipal de colaboração. De qualquer forma, o aspecto mais positivo para a
administração municipal foi descobrir níveis inimagináveis de capacidades e competências da
parte dos cidadãos que participaram, que mostraram que foram gradualmente adquirindo confiança ao longo de todo o processo. Com base nos sinais encorajadores recebidos no Outono de
2011, o Governo de Avesta decidiu introduzir os processos de orçamento participativo no “Quadro estratégico de diálogo público em Avesta”
, mediante a nomeação de um comité de direcção
ao nível político para trabalhar na reformulação da experiência (também no diálogo com os re358
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presentantes do Conselho da Juventude), dentro de uma estrutura

vibrante, embora envolvesse muitos participantes e funcionasse

“híbrida” de maiores dimensões que permite diferentes tipos de

apenas como um teste para novos métodos participativos. No Ou-

ferramentas para influenciar e controlar directamente as escolhas

tono de 2009 foi nomeado um gestor de projectos, com um historial

municipais. Deste modo, em 2012, foram realizadas novas acções

de projectos “híbridos” semelhantes em Inglaterra, que se situa-

de formação, também para modificar instrumentos de comuni-

vam entre orçamento participativo e planeamento participativo.

cação e criar um Guia para Trustees com base no do Município de

O custo total para a definição do OP e a distribuição da informação

Örebro. O segundo ano do OP concentrou-se numa área recreativa

ascendeu a aproximadamente 16.000 euros (quase 1/3 do custo do

maior que precisava de ser adaptada para desporto e reuniões da

investimento). Ao contrário de Avesta, as reuniões públicas repre-

comunidade, envolvendo um diálogo privilegiado com os membros

sentaram uma característica importante, embora a primeira ronda

do Conselho da Juventude, a fim de os tentar atrair para os objec-

de propostas dos cidadãos também pudesse ser apresentada atra-

tivos do processo, uma vez que não tinham participado esponta-

vés do Web site do Município de Haninge. Após esta primeira parte

neamente no primeiro ano da experiência. Uma parcela de apro-

do ciclo, em Janeiro de 2010, uma fase de dois meses de avaliação

ximadamente 500.000 euros foi dedicada ao desenvolvimento do

técnica das ideias dos cidadãos foi seguida por votação frequente:

parque. Três opções articuladas, baseadas nas propostas dos cida-

as regras ditavam que os 40.000 euros podiam financiar investi-

dãos, foram submetidas a votação pública, tendo uma delas obtido

mentos de longo prazo e não eventos ou instalações temporárias.

uma clara maioria, a qual começou a ser implementada no início de

Devido ao tipo de equipamento em discussão, o direito a votar

2013. A cidade saiu temporariamente da rede SALAR sobre OP, com

também foi alargado a pessoas interessadas que não residiam em

o desejo de concluir sozinha a experiência antes de avançar para o

Haninge e não foi estabelecido qualquer limite de idade.

passo seguinte no desenvolvimento do seu modelo de OP.

A estratégia de sensibilização envolveu jornais locais, rádio, pos-

Uma experiência semelhante (baseada no novo planeamento de

ters, reuniões com os diversos representantes de organizações de

um local específico) também foi iniciada na cidade de Haninge, o

caridade e escolas nas proximidades do parque; algumas escolas

25.º maior município da Suécia, localizado numa rota dinâmica en-

secundárias estiveram directamente envolvidas no projecto. Vá-

tre Estocolmo e Nynäshamn, cujas fronteiras incluem um grande

rias metodologias diversificadas utilizaram pinturas faciais para

arquipélago e áreas naturais selvagens. O município foi uma parte

atrair famílias para um workshop cívico sobre o assunto, tendo

importante do “Programa Milhão” (Miljonprogrammet), um am-

participado 70 pessoas. Exactamente 30% das 101 ideias recebidas

bicioso programa de habitação implementado na Suécia entre 1965

foi apresentado durante a reunião, tendo uma abordagem clara-

e 1974 pelo Partido Social-Democrata, com a finalidade de demolir

mente “mais colectiva”. É importante sublinhar que, ao contrário

parte de um parque habitacional antigo e inadequado, e propor-

das apresentações por Internet, a reunião pública deu a oportuni-

cionar uma casa a um preço razoável a 1 milhão de famílias. Mas,

dade de esclarecer questões e resolver problemas relacionados com

após mais de três décadas, alguns dos edifícios construídos pelo

as propostas que pareciam inadequadas à linguagem de design

programa revelaram-se inadequados, como é o caso do distrito de

original do parque ou que podiam criar problemas de segurança

Jordbro, onde muitos investimentos não alcançaram resultados de

pública. Também foi debatida uma proposta para deixar essa área

requalificação consideráveis a longo prazo. Governada por uma

intacta e deslocalizar os investimentos para outra parte do parque

coligação de cinco partidos (Partido Moderado, Partido Liberal, os

mais flexível e “aberta”
, no entanto, a proposta acabou por não ser

Verdes, os Democratas-Cristãos e o Partido do Centro), Haninge

aprovada. Assim que foram removidas da lista as propostas que

criou um Comité Especial do Conselho para implementar reformas

não satisfaziam os critérios previamente estabelecidos (mas tam-

participativas, consideradas “condição prévia” para qualquer de-

bém outras políticas claras de administração de Haninge, como a

senvolvimento sustentável. A ideia de iniciar um projecto-piloto

política contra os graffitis) e surgiram algumas ideias semelhan-

de orçamento participativo foi vista como uma importante opor-

tes, com a colaboração dos proponentes, as restantes 21 ideias fo-

tunidade para concretizar esta ideia. Para esta primeira tentati-

ram submetidas a votação pública: 12 estavam relacionadas com

va (que se baseava na área), foram investidas 400.000 SEKs para

projectos que visavam transformar parte da área num “palco”

transformar uma das áreas do Parque Eskil, um espaço verde vazio

para diferentes eventos. A proposta com o orçamento mais baixo

localizado no centro e parcialmente mal utilizado, que combina

foi um barbecue, no valor de 30.000 coroas suecas. Mesmo que a

parques infantis, pinhais, relvados, uma fonte e um anfiteatro. Ao

votação fosse realizada online durante um mês, foi agendada uma

sugerir esta área, o Comité da Democracia esperava que a recupe-

importante reunião pública para dar aos proponentes a oportuni-

ração do Parque Eskil pudesse fazer deste um ponto de encontro

dade de defenderem as suas ideias perante os outros cidadãos e po359
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líticos, antes do fecho do período de votação. Mais de 100 pessoas

chegar a 10 propostas para submeter a votação. O vencedor foi o

participaram na última reunião e um total de 250 votaram. Uma

projecto de um “Parque de Parkour” proposto por uma turma de

ferramenta online, adaptada do simulador orçamental criado pela

crianças com 11 anos de idade. As obras começaram no final de

SALAR, foi utilizada para permitir que os cidadãos escolhessem

2012 e estão quase concluídas.

entre uma ou mais proposta(s) menos dispendiosa(s), de uma vez;
relativamente a algumas ideias - como a de construir novos canteiros - foi possível escolher a quantia de dinheiro, de acordo com o
tamanho, a duração e a tipologia das plantas. A proposta vencedora
- apresentada à Câmara Municipal que a ratificava com uma decisão formal - foi a de construir uma “estrutura de palco móvel”
, que
podia ser melhor protegida contra o risco de vandalismo, e manter
o anfiteatro como um “espaço aberto” quando não estivessem a
decorrer peças de teatro e espectáculos.

orientadas para as gerações jovens, a de Örebro (o sétimo maior
município do país, com uma população de aproximadamente
135.000 habitantes, com muitos refugiados de mais de 150 países
diferentes) apresentou algumas inovações interessantes. Localizada no centro da Suécia, a igual distância da costa Este e Oeste,
Örebro é uma cidade de negócios multifacetada, que já não é dominada por qualquer indústria ou sector, onde se localizam diversas agências governamentais; a sua Universidade acolhe cerca

Ao contrário dos OP-piloto na Suécia, o de Haninge foi moni-

de 17.000 estudantes. Durante o mandato de 2006-2010, foi con-

torizado e avaliado num relatório (entregue em Agosto de 2010),

trolada por uma coligação composta por Conservadores, Liberais,

que tinha como objectivo dar ideias ao município para as fases de

Partido do Centro, os Democratas-Cristãos e o Partido dos Verdes.

acompanhamento. Alguns cidadãos também participaram na ava-

Uma declaração especial introduzida na Lei do Orçamento de 2008

liação. As principais críticas concentraram-se no difícil sistema de

afirmava que “O Município pretende experimentar novas formas

votação, ainda que o Relatório reconhecesse que permitia respeitar

de incrementar a participação nas finanças municipais e no modo

a complexidade das possíveis escolhas, servindo como uma ferra-

como as políticas económicas serão alargadas”
, e em 2009 Örebro

menta pedagógica para que os cidadãos adquirissem novas compe-

foi o primeiro município na Suécia a iniciar uma experiência-pilo-

tências em termos de alternativas de tomada de decisões. Embora

to de orçamento participativo.

os investimentos para o OP fossem bastante reduzidos para esta
grande cidade, o OP-piloto criou impactos mais amplos do que o
seu tamanho, gerando um entusiasmo nos funcionários eleitos e
administrativos, e reformulando parcialmente o seu modo de agir
tradicional, coordenando-se entre si e interagindo com os habitantes. Uma discussão dentro da administração levou à ideia de
implementar algumas das propostas apresentadas através do OP
dentro do orçamento municipal geral, no sentido de melhorar o
parque como um todo e outros espaços públicos. Possivelmente,
o efeito mais interessante - revelado por algumas entrevistas de
avaliação de desempenho - foi que o OP favorecia uma auto-mobilização dos cidadãos para que defendessem as suas propostas e
aumentou o seu interesse por outras questões municipais externas
ao OP. Adicionalmente, a atenção dos meios de comunicação recebida pela experiência designada por “You decide on Eskil Park” (“A
decisão sobre o Parque Eskil é sua”) provou ser elevada comparativamente a outras inovações na Suécia (SKL, 2011).
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No que respeita a experiências de OP na Suécia, especificamente

Pelo primeiro ano, 250.000 SEKs (tiradas do plano orçamental de
investimento) foram discutidas com um público-alvo constituído por um grupo de aproximadamente 80 alunos das escolas secundárias Risbergska e Rudbecksskolan e Tullängsskolan, a fim
de testar a metodologia. Um Grupo de Referência de funcionários
públicos ajudou os estudantes a formularem o aspecto técnico das
propostas e calcularem os custos médios, prestando atenção para
os manter dentro da área temática “ambiente e mobilidade”. As
propostas apresentadas entre Janeiro e Fevereiro de 2009 abrangeram desde novas ciclovias a campos de voleibol e, em Março, os
estudantes votaram nos que deviam ser levados a cabo. Cada turma pôde apresentar no máximo uma proposta, para que se chegasse a três ideias finais para votação: a renovação de uma praia
fluvial em Hästhagen (Hästhagsbadet), um campo de voleibol no
principal parque da cidade e a construção de uma rede de sinais de
trânsito digitais, denominada “onda verde”. O método de votação
(voto livre para quaisquer propostas, em vez de excluir a apresen-

Um novo projecto de OP foi então iniciado em 2012 no bairro de Jor-

tada pela sua própria escola) foi decidido com os próprios partici-

dbro do anterior “Programa Milhões”
, centrando-se em esforços de

pantes. A primeira proposta obteve dois terços dos votos e acon-

criação de segurança, sob a supervisão de um Conselho Consultivo

teceu algo inesperado. De facto, em vez de enviar a proposta para

Democrático recentemente eleito, que surgiu das eleições realiza-

o orçamento do ano seguinte, o Gabinete do Presidente da Câmara

das entretanto, abrandando um pouco o início do segundo ciclo de

decidiu aprovar uma alteração ao orçamento e concluir a renovação

OP. Desta vez, os habitantes apresentaram cerca de 100 propostas,

da praia fluvial no mesmo semestre, colocando nova areia, nova

tendo as mesmas sido “fundidas” pelos funcionários, a fim de se

relva, canteiros e mais áreas de barbecue e caixotes de lixo na praia
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e no campo de voleibol. Um grande número de estudantes participou na inauguração, em Julho
de 2009, com uma vasta cobertura dos meios de comunicação social; isto concedeu uma massa
crítica de potenciais participantes para os anos seguintes e a necessidade de avaliar os prós e
contras desta primeira experiência. Entre as melhorias solicitadas para 2010, encontravam-se
as seguintes: (1) a necessidade de ter um calendário mais concreto para as diferentes actividades e fases do projecto, logo desde o início; (2) a necessidade de conceder (tal como formulado
no pedido dos estudantes) um contacto mais directo e permanente com os políticos durante
todo o ciclo do OP; (3) expandir o contacto com os funcionários públicos para permitir que os
participantes apresentem mais propostas, e mais detalhadas, de modo a tirar maior partido do
potencial pedagógico da ferramenta; (4) aumentar o número de escolas envolvidas; (5) proporcionar mais formação aos estudantes e exemplos de possíveis investimentos a serem propostos, olhando também para os exemplos de outras cidades (como os exemplos na experiência
francesa de Poitou Charentes com a qual Örebro entrou rapidamente em contacto).
De acordo com estas necessidades, em 2010 foi introduzido um segundo ciclo de OP, ainda concebido como uma experiência-piloto de grandes dimensões, mas não como um projecto à escala da cidade. Desta vez, o público-alvo foi alargado para diversas turmas das escolas secundárias Karolinska, Kvinnersta, Risbergska e Rudbecksskolan, e os recursos foram duplicados para
500.000 SEKs do orçamento de investimento. Participaram aproximadamente 100 estudantes.
Os critérios estabelecidos para a aceitação de propostas foram reformulados e estavam, de certa forma, relacionados com a melhoria e o desenvolvimento do rio. Entre Janeiro e Março de
2010, um Grupo de Referência de Funcionários ajudou os estudantes a pormenorizar as propostas (e calcular os preços). O número de propostas por turma foi alargado para duas, tendo sido
sete as ideias aprovadas para a votação final, optando-se pela construção de uma plataforma
em madeira na zona de Svartån (com cerca de 1/3 dos votos). Os meios de comunicação social
cobriram o evento e também a fase de implementação do projecto co-decidido, ratificado pela
Câmara Municipal. Uma comissão dos estudantes que tinham proposto a ideia vencedora também esteve envolvida na monitorização da implementação, mediante o debate oficial da sua
proposta com o Conselho Tecnológico, tendo a mesma sido avaliada como uma experiência
muito positiva. Antes das eleições municipais, o Executivo afirmou que o “Orçamento Participativo em Örebro significa que o município transfere para os cidadãos a responsabilidade de
desenvolver propostas e decidir sobre a utilização do montante previamente decidido” (SKL,
2011). Para os acompanhamentos futuros, a avaliação sugeriu a necessidade de (1) aumentar
ainda mais o número de participantes; (2) aumentar a transparência utilizando melhor o Web
site municipal; (3) aumentar o número de canais e ferramentas de comunicação. A estrutura
técnica, composta pelo gestor de projectos, o comité de direcção, professores e estudantes em
conjunto (adoptando até algumas regras do processo), revelou ser um êxito. Uma das palavraschave que inspirou toda a experiência foi “simplicidade”
, a qual ajudou a definir “regras claras e
papéis” de todos os actores envolvidos. Nas avaliações efectuadas, a maioria dos participantes
sublinhou que “tem sido divertido estar envolvido no desenvolvimento de Örebro” e “conhecer
políticos e altos funcionários”. O projecto foi interrompido pelo novo governo, que entrou em
força após umas eleições muito conturbadas em 2010, levando a uma nova volta de reeleição
em 2011, em que a participação na votação desceu mais de 20% (de 83,4 para 63,3). O projecto
foi reiniciado na segunda metade de 2012 e estão agora prontos para um reforço deste tipo de
projectos em colaboração com as escolas.
Uma segunda, e menos linear, experiência orientada para os cidadãos jovens foi a de Uddevalla, uma cidade de construção naval na província de Bohuslän, que actualmente tem uma
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vida social muito activa, contando com mais de 350 organizações sem fins lucrativos. Aqui, a
Câmara Municipal, após o resultado decepcionante de alguns estudos sociais e empresariais,
realizados em 2005, sobre o governo local, decidiu levar a cabo uma mudança política para
o desenvolvimento de métodos de capacitação dos cidadãos e diálogo com os mesmos. Nesta
aventura, encontraram um parceiro na Noruega, a cidade vizinha de Fredrikstad. Juntas, no
Outono de 2008, após 18 meses de pesquisa e planeamento, deram início a um projecto de três
anos financiado pela UE, designado por “MSM - Meeting Nationals”
, centrado na colaboração e
desenvolvimento de uma rede com outros parceiros, como a Universidade de Østfold e a Universidade de Chalmers em Gotemburgo, para desenvolver e testar novos métodos de participação dos cidadãos que poderiam ser utilizados nos municípios suecos e noruegueses. Com o
objectivo formal de aumentar a participação de, pelo menos, 10% antes do Outono de 2011, o
projecto decidiu cooperar com a SALAR na aplicação do OP em dois territórios com uma geometria variável dentro do prazo, a fim de “testar” diferentes possibilidades e resultados (desde
o campo de desenvolvimento da actividade das escolas até ao sector de protecção ambiental e
passeios seguros).
A primeira experiência de OP foi denominada “Udda Valet” (“Escolha estranha”), que está em
consonância com o nome da cidade. Copiando o processo “U Decide” da cidade inglesa de Newcastle, Uddevalla ofereceu um montante no valor de 200.000 SEKs para ser utilizado pelos estudantes que tinham estado envolvidos não só no planeamento e na votação das prioridades em
termos de despesas, mas também na implementação dos resultados. O resultado do primeiro
ano (2009) foi um êxito, financiando um “Dia de Comédia” com uma mistura de comediantes
famosos e jovens a actuar num parque central em Uddevalla. Para a selecção de prioridades
a votar (a serem escolhidas de entre 21 propostas finais apresentadas pelos próprios jovens)
foram admitidos todos os jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos em Uddevalla, incluindo não residentes. Esta escolha, sugerida pelo Conselho Consultivo para a Integração e a Democracia, foi natural, tendo sido o objectivo do projecto “MSM” a maior inclusão
possível (o projecto também tinha uma parte dedicada ao diálogo com imigrantes). O Conselho
da Juventude de Uddevalla, um fórum aberto para os jovens que estiveram envolvidos no planeamento das regras do processo, sugeriu que “as informações teriam de ser tratadas por nós,
os novos” (SKL, 2011); a campanha de informação maciça conduzida por este órgão consultivo
teve um enorme efeito na participação, envolvendo escolas através de apresentações de turmas e a distribuição de materiais escritos. O Conselho da Juventude também desempenhou um
importante papel no “agrupamento” de propostas semelhantes (que, por fim, foram reduzidas
a 7), na mobilização dos estudantes e de outras Associações de Jovens para a fase de votação,
bem como na gestão e monitorização da implementação. A fase de votação foi conduzida online
no Web site municipal e cerca de 10% dos potenciais votantes com idades compreendidas entre
os 13 e os 19 anos exprimiram uma preferência, respondendo a questionários de satisfação do
cliente com uma taxa de 90% de comentários positivos: muitos pediram que lhes fosse dado
um elevado nível de influência, afectando as escolhas do município e futuros investimentos.
Na sequência deste êxito, cuidadosamente divulgado pelos meios de comunicação locais, o Governo da Cidade de Uddevalla e o respectivo Conselho Técnico para a implementação do OP
tentaram copiar alguns elementos da experiência portuguesa de São Brás de Alportel, criando,
em 2010, um processo denominado “Develop the school environment” (“Desenvolve o ambiente escolar”), pedindo aos estudantes que fotografassem e descrevessem os seus problemas,
e priorizando depois as melhorias e soluções para melhorar o respectivo ambiente escolar. O
orçamento estabelecido foi de € 25.000. Teve uma duração de quatro semanas (em duas escolas
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com crianças dos 6 aos 14 anos de idade), desde o lançamento até à votação das prioridades das
crianças. Entre outros aspectos, financiou-se e implementou-se a remodelação de uma sala da
escola, um anfiteatro e um novo espaço de recreio. Muitas das técnicas utilizadas neste projecto
foram inspiradas numa visita a Sevilha, organizada pela SALAR em Maio de 2010 (o primeiro
ano em que as crianças sevilhanas conquistaram o direito a votar no OP). Foi fornecida informação às crianças, tanto verbalmente como através de panfletos informativos, e os pais também foram convidados a ajudar as crianças mediante a apresentação e votação de propostas.
Ferramentas Web apoiaram o processo, permitindo misturar textos, imagens e desenhos para
cada proposta. Um Grupo de Trabalho, composto por gestores de projecto, funcionários da escola e responsáveis pela gestão técnica, calculou os custos e testou a viabilidade das propostas,
sugerindo a fusão de ideias semelhantes. As crianças tiveram uma semana para votar via Web.
Sendo que o orçamento proposto representava apenas um “limite máximo”
, muitas pequenas
propostas de baixo custo (de entre as 24 que foram a votação final) também podiam ser aprovadas, em alguns casos ao abrigo do orçamento regular do sector da educação. Isto significa
que tem existido um verdadeiro empenho político em termos de ouvir as crianças e tentar tirar
o máximo proveito de todas as propostas que surgiram durante o processo. Houve um interessante processo de colaboração entre as crianças mais velhas, que ajudaram as mais novas
a votar. A participação foi bastante elevada, chegando aos 87% numa escola e aos 76% noutra.
Em 2011 foi levada a cabo uma terceira experiência-piloto diferente em Uddevalla, através dos
chamados “Environmental and Safety Tours” (“Passeios Ambientais e de Segurança”), inspirando-se na longa tradição de passeios de segurança organizados há muito por agências de
habitação, municípios, escolas e outros actores que lidam com questões de segurança em áreas
construídas. Neste caso, a ideia era fundir os mesmos princípios de OP com um método capaz
de levantar questões sobre o que torna uma zona insegura e o que pode ser feito para baixar
estas percepções. Depois dos passeios, políticos e funcionários reuniram todas as propostas
apresentadas e transferiram a decisão final para todos os habitantes da zona. Uma das caminhadas foi organizada pelas crianças de uma pequena aldeia fora da cidade central, outra foi
proposta por cidadãos adultos de origem estrangeira de um bairro típico do Programa Milhão.
O limite para uma participação completa de cidadãos nesta experiência era que a selecção das
14 propostas (das cerca de 20 apresentadas) que iriam ser votadas tivesse lugar num Grupo de
Trabalho de representantes da gestão técnica. O limite máximo para o financiamento das propostas vencedoras, em cada bairro, foi estabelecido em 175.000 SEKs pelo Conselho Consultivo
para a Integração e a Democracia. Os dois referendos finais por área (abertos a todos os residentes com 10 anos de idade e idades superiores) foram apoiados por anúncios em jornais locais, posters em locais públicos (bibliotecas, outdoors, etc.), brochuras enviadas para cada casa,
Facebook e informações fornecidas através de clubes locais. Nas escolas de ambas as áreas verificaram-se esforços de lançamento. A votação foi conduzida via Internet com oportunidade
de discussão prévia das propostas, durante duas semanas. As bibliotecas e outros locais foram
organizados de forma a permitir que pessoas que não tinham computador em casa pudessem
votar. Entre 5% e 10% dos residentes nas áreas seleccionadas participaram na votação. De entre
as sugestões recebidas na fase de avaliação, estava uma para a melhoria do trabalho de informação, mediante a criação de material de “informação orientada”
, particularmente quando
existe muita residência com antecedentes não nórdicos.
Nos três anos do projecto “MSM”
, Uddevalla conseguiu aumentar em 8,3% a participação dos
seus cidadãos, uma taxa um pouco mais baixa do que o imaginado, mas um resultado importante, como provou o Índice de Satisfação do inquérito aos cidadãos do SCB de 2011 (SKL, 2011).
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Possivelmente, as diferentes experiências têm sido um pouco fragmentadas e a in2

Consultar www.fredrikstadlan.no

terrupção de cada metodologia para experimentar uma nova pode ter criado uma
frustração geral nos habitantes, que possivelmente esperavam aumentar e continuar a desenvolver cada experiência em que tenham participado. A decisão, para
2013, de modificar novamente a experiência participativa é um pouco inexplicável,
uma vez que não parece ser capaz de tirar proveito de experiências passadas positivas, preferindo entrar num território novo ainda por explorar.
No que diz respeito ao parceiro norueguês, a cidade de Fredrikstad (a primeira na Noruega a experimentar o OP), é importante sublinhar que o projecto análogo de “Udda
Valet”
, denominado “We want, we can, we decide” (“Nós queremos, nós podemos, nós
decidimos”) teve um falso início na Primavera de 2009, porque confiou demasiado
nos administradores das escolas (que boicotaram a experiência), mas depois conseguiu obter resultados positivos. Dirigido aos jovens com idades compreendidas entre
os 13 e os 19 anos que frequentaram a escola ou viveram no município de Fredrikstad,
o projecto investiu 200.000 coroas norueguesas (aproximadamente 20.000 euros),
que seriam usadas para escolher uma prioridade para implementar de entre os diversos projectos propostos. Devido à falta de cooperação dos directores das escolas,
a Equipa de OP Municipal decidiu usar o Facebook para lançar a campanha sobre o
OP e envolver (como em Uddevalla) jovens voluntários na publicidade do processo.
Assim, no Outono de 2009, foi realizada uma série de reuniões de grande e pequena
dimensão em todas as escolas da cidade, resultando em 11 propostas elaboradas pelos estudantes. Foi organizado um workshop para debater e fundir estas propostas e,
mediante a utilização de métodos de “empreendedorismo jovem”
, foram ajudados a
transformar as suas ideias em propostas mais detalhadas (resultando em cinco, mas
mais complexas do que as originais). A ideia de fazer com que a “semana da votação”
fosse conduzida (através de urnas nas escolas) pelos próprios representantes dos estudantes, foi a chave para um grande sucesso: 61% de todos os estudantes participou
na eleição, atingindo 86% em algumas escolas. A proposta vencedora, que ganhou
com 62% das preferências, consistia em implementar um Sistema de Dados (LAN)
para jovens entre os 13 e os 25 anos. Foi feito em Novembro de 2010 e foi um enorme
sucesso, graças ao papel do Conselho da Juventude de Fredrikstad, que assumiu a
responsabilidade pela implementação. Após a gestão deste evento, dez dos jovens
envolvidos (com idades compreendidas entre 15 e 27 anos) criaram a sua própria associação denominada Fredrikstad LAN, repetindo o evento em 2011 e 2012.2
Um segundo projecto-piloto em 2010-2011 adoptou o nome de lokalsamfunnsordningen e tentou actualizar uma tradição desenvolvida em Fredrikstad ao longo dos últimos 12 anos. A cidade está dividida em 21 áreas geográficas locais, cada uma com
um comité de direcção composto pelos representantes das escolas, clubes culturais
e desportivos, empresas, igrejas, etc. Foi criado um tipo de “fundos de bairro”
, que
recebem entre 20.000 e 80.000 coroas norueguesas todos os anos. Mas como a metodologia não foi concebida para envolver os cidadãos na tomada de decisões (para
além dos comités de direcção locais), provavelmente esta experiência tem de ser associada a outras tipologias de processos, uma vez que actualmente está a resultar
num modelo menos participativo do que um verdadeiro OP. Infelizmente, as duas
experiências parecem estar num impasse após as últimas eleições municipais e parece ser o fim do MSM, apesar do enorme sucesso obtido pelo projecto-piloto.

364

LENA LANGLET & GIOVANNI ALLEGRETTI

4. Uma conclusão em aberto
Embora em câmara lenta, as experiências de orçamento participativo na
Suécia têm conseguido alcançar alguns resultados interessantes e têm indubitavelmente feedback para partilhar com os outros contextos com os quais
partilharam um diálogo nos últimos anos. Sem dúvida, o contexto não parece
ajudar estas experiências a tentarem resolver a natureza de “projectos-piloto
permanentes”. E a sua maior dificuldade parece ser entrar na rotina diária dos
municípios suecos, superando a sua tímida abordagem experimental. Ao longo destes anos, foi criado muito capital na Suécia para o OP, através do empenho da SALAR e da paixão demonstrada pela maioria das equipas municipais
que têm estado envolvidas no OP. Mas o mútuo respeito (e um tipo de “distância”) existente entre os diferentes papéis do pessoal técnico e dos funcionários eleitos torna difícil de repetir algum “modelo híbrido” que outros países
experimentaram, em que os políticos que estavam foram convencidos a investir no OP na sequência de um conjunto sério de projectos de OP por grupos
de técnicos empenhados. Outro limite é, sem dúvida, a confiança geral que
ainda existe em instituições e partidos políticos, ao contrário de outros países, e o bom funcionamento considerável (eficiente e também responsável) de
administrações governamentais eleitas. Esta “falta de necessidade” de introduzir inovações participativas que possam ajudar a renovar a cultura política
é, possivelmente, o principal motivo para o processo lento de enraizamento
de orçamentos participativos no Norte da Europa como um todo. Pesquisas
sobre outros mecanismos participativos diferentes na Suécia (como Grupos
de Tarifação da Água em Malmö, consultar Allegretti 2011) mostram que esta
“falta de necessidade” pode bloquear o desenvolvimento de ferramentas muito bem concebidas, apesar de todas as boas intenções existentes além destas.
E isto parece combinar (activando um tipo de ciclo vicioso) com o facto de os
políticos serem raramente pagos pelo seu “serviço à comunidade”
, o que faz
com que ainda estejam mais cépticos do que muitos políticos profissionais do
Sul da Europa, no que respeita a partilhar ou devolver uma parte do seu poder
discricionário aos cidadãos. Isto poderia explicar porque é que na Suécia (em
2012) alguns OP foram realizados com mais recursos em jogo, mas escolhendo
um método consultivo cauteloso. Talvez, a evolução natural da sociedade e a
mudança demográfica venham a ser, no futuro, o factor decisivo que permitirá uma mudança estrutural e um crescimento gradual de OP em qualidade e quantidade. E, possivelmente, o OP tornar-se-á indispensável, caso os
respectivos princípios sejam aplicados a áreas críticas, como alguns bairros
problemáticos, quando diferenças étnicas de problemas relacionados com o
perecimento gradual da qualidade arquitectónica determinem um nível mais
elevado da crise... Por ora, é importante que a SALAR mantenha o compromisso de conceder redes e massa crítica à experiência existente, e um diálogo
constante com outros modelos mais ousados de todo o mundo.

365

O CE A NI A
AUST R Á LI A

JANETTE HARTZ-KARP & IAIN WALKER

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
NA AUSTRÁLIA DESIGNS
DIFERENTES PARA
DIVERSOS PROBLEMAS E
OPORTUNIDADES
Resumo
Os OP australianos iniciaram-se apenas em 2012, em Canada Bay (NSW) e Greater Geraldton (WA).
Os OP australianos possibilitam a pessoas não eleitas de participar no desenvolvimento e afectação do orçamento, mas ao contrário da grande maioria dos OP noutras partes do mundo, são
intencionalmente representativos e deliberativos. Os participantes (que reflectem as dinâmicas
demográficas da população) têm em atenção vários pontos de vista, pesam e avaliam opções, e,
em seguida, procuram uma base comum num ambiente igualitário. A população em geral foi envolvida através de reuniões públicas e do acesso aos meios de comunicação, tanto convencionais
como sociais. Os resultados da deliberação são ‘influentes’ – eles serão implementados a não ser
que os membros eleitos declarem publicamente o contrário. O processo de WA inclui um OP com
propostas desenvolvidas na comunidade e publicamente votadas. Em NSW e WA é incorporado
todo o processo geral de orçamentação e não apenas uma pequena percentagem do orçamento.
Adicionando valor ao caleidoscópio vibrante dos OP, as experiências australianas exemplificam
um esforço pioneiro para melhorar ainda mais a governação democrática no país.

O Orçamento Participativo foi instituído por razões muito diferentes em todo o mundo, muitas
vezes atingindo metas ainda mais amplas do que as que originalmente se pretendia. O OP foi
creditado com: o aumento da transparência e responsabilidade do governo local (em particular, reduzir a corrupção e clientelismo); modernização das administrações públicas tornando-as
mais eficientes; mobilização da população geral para se envolver mais com os assuntos públicos,
aumentando a sua capacidade, sentido de eficácia, e de capital social; disseminação, revitalização, ou institucionalização de uma governação mais democrática; partilha do fardo de lidar com
orçamentos locais reduzidos; buscar formas de conseguir uma redistribuição mais equitativa da
riqueza; e mais recentemente, dilatando esta noção para incluir as gerações futuras.
O Orçamento Participativo ainda é relativamente novo na Austrália; as primeiras ocorrências
verificaram-se apenas recentemente (2012, 2013). Apesar de noutras partes do mundo os OP
tenham lidado apenas com uma pequena proporção dos fundos orçamentais, na Austrália, as
iniciativas de OP têm abordado todo o processo orçamental, incluindo (em Canada Bay, NSW)
o financiamento dos serviços, e (em Greater Geraldton, WA) formas de incorporar as opiniões
dos cidadãos comuns em diferentes aspectos do processo de tomada de decisão do orçamento.
Como os OP em qualquer outro local, os dois exemplos australianos têm procurado alcançar
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decisões melhores e mais amplamente apoiadas sobre a complexa – e muitas vezes controver1

Os exemplos australianos até à data, sendo de

sa – distribuição de recursos nos orçamentos do governo. Como a maioria dos OP, estes têm-se

notar, não têm necessariamente permitido ao

esforçado para alcançar essas metas, fornecendo os meios para pessoas não eleitas poderem

público votar em propostas, uma característica

participar no desenvolvimento e afectação das finanças públicas. No entanto, o foco australia-

geralmente considerada como um elemento

no tem sido também na incorporação da deliberação pública democrática, conhecida como de-

essencial do processo de OP. As razões para esta

mocracia deliberativa, neste processo, uma vez que este se tem mostrado como capaz de reduzir

saída são discutidas em maior detalhe mais

o cepticismo e desconfiança pública.1 Apesar de muitas iniciativas de Orçamento Participativo

adiante neste capítulo.

alegarem que são deliberativas, muitas vezes isso significa simplesmente que no processo foram
oferecidas aos participantes oportunidades para conversar com outras pessoas. Em contraste,
cada um dos exemplos australianos colocou os princípios da democracia deliberativa no centro
do processo. Os organizadores têm intencionalmente reunido grupos de participantes em configurações igualitárias; assegurando que esses têm em consideração uma variedade de opções e
perspectivas; encorajando-os a empenharem-se respeitosamente; habilitando-os a analisar e
pesar assuntos complexos, enquanto trabalham para atingir uma voz pública coerente; e assegurando que as suas recomendações influenciarão os decisores políticos.
Em 2012, a cidade de Canada Bay (localizada na área metropolitana de Sidney) conduziu um processo deliberativo usando um júri constituído por 32 cidadãos escolhidos aleatoriamente, com a
missão de determinar o nível e alcance dos serviços e como deveriam ser financiados. Depois de
quatro meses, o painel chegou a uma posição de maioria absoluta (31 a favor). A Câmara Municipal
está agora a implementar as conclusões do painel com vista a ultimar a sua aprovação até meados
de 2013. Uma característica única do processo de Canada Bay foi a sua dependência exclusiva duma
amostragem aleatória como meio de identificação de um grupo representativo da comunidade. O
processo também teve a vantagem de um compromisso por escrito, acordado com antecedência,
pelo qual o Presidente da Câmara e os Vereadores delegaram uma medida clara do poder de decisão para o grupo. A participação dos meios de comunicação locais em todo o processo foi decisiva
para obter um amplo apoio da comunidade.
A cerca de 2.500 km a oeste de Canada Bay, a cidade de Greater Geraldton (a noroeste de Perth, na Austrália Ocidental) embarcou numa série de eventos de OP de forma a institucionalizar
processos de decisão centrados na comunidade. O primeiro destes OP, denominado de OP local,
foi realizado em 2012. Os OP locais são um elemento integrante das iniciativas de planeamento
da zona eleitoral que estão a ser implementadas zona após zona por toda Greater Geraldton. Os
residentes dessa zona ajudam a criar planos de renovação para a sua área, com um orçamento
específico a afectar, desenvolvendo e priorizando iniciativas para a sua zona eleitoral que recebem financiamento e implementação imediatas. Cerca de um milhão de dólares australianos
são atribuídos pela cidade a iniciativas da comunidade na sua totalidade por via dos OP. Naquele
montante estão também incluídos um OP de média dimensão (de A$10.000 a A$50.000 por projecto), e um OP de pequena dimensão (menos de A$10.000 por projecto). Começando a partir de
meados de 2013, os grupos de interesse da comunidade serão convidados a desenvolver ideias de
projectos e os moradores votarão sobre as propostas de ambas as categorias (pequena e média).
Um OP final, o Programa de Prioridades Proporcionais (Program Proportional Priorities), vai começar em Agosto de 2013. Residentes aleatoriamente seleccionados (como em Canada Bay) irão
deliberar como um ‘júri’
, a fim de determinar e recomendar à Câmara a forma como o orçamento
global do governo local deve ser dividido proporcionalmente entre os programas.
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Orçamento Participativo em Canada Bay (New South Wales)
Contexto
Em Agosto de 2011, a Fundação newDemocracy (NDF) abordou a Câmara Municipal a
fim de explorar a possibilidade de um julgamento de “mundo real” de uma das várias
inovações democráticas defendidas pela Fundação. A discussão rapidamente revelou
a existência de baixa confiança da comunidade nas decisões tomadas por representantes eleitos em geral - um nível tão baixo que para algumas pessoas é o equivalente ao cepticismo profundo. Num número de áreas da autoridade governamental,
os cidadãos (ou pelo menos aqueles mais activos nos grupos são também os que com
maior facilidade dirigem comentários aos meios de comunicação e ao governo) conseguem encontrar uma razão para desconfiar de quase todas as decisões da Câmara. Por
exemplo, apesar de uma recente consulta pública a respeito de uma questão que gera
apenas um pequeno impacto sobre o orçamento da cidade tenha cativado poucos participantes, após a decisão ter sido tomada, centenas de pessoas formaram um grupo
de acção para criticá-la. Compreensivelmente, após o sucedido a Câmara perguntouse como poderia envolver essas pessoas de forma a incentivar uma maior confiança
por parte do público antes de uma decisão ser tomada.
Superar o cepticismo da comunidade relativamente à capacidade dos cidadãos influenciarem a Câmara foi então o fio condutor para delinear o processo de OP. Em Canada Bay, como em qualquer outro local, muitas vezes as comunidades sentem que
todos os meios pelos quais os governos locais buscam envolvê-las têm realmente a
intenção de entregar um resultado pré-definido, suspeitando que mesmo mediadores
contratados e pagos pelo governo não são verdadeiramente independentes. A Câmara
Municipal resolveu então encontrar uma melhor forma de envolver a comunidade na
discussão de assuntos críticos para o seu planeamento a longo termo. Resolveu pedir
assistência à Fundação newDemocracy (NDF). Como uma organização de investigação
independente e não partidária, as suas possibilidades de conquistar a confiança do
público seriam melhores do que a de um consultor contratado. A disposição da Fundação para oferecer os seus serviços pro bono também ajudou a ganhar a confiança, não
só dos cidadãos participantes, mas também dos meios de comunicação, vereadores
e grupos da comunidade. É importante salientar que a estrutura da NDF, composta
por primeiros-ministros e membros do parlamento aposentados, é tal que ninguém
poderia argumentar que o motivo para o seu envolvimento neste processo fosse outro
que não o de dar aos cidadãos uma voz genuína na tomada de decisão do governo.
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O Projecto
2

A NDF supervisionou os relatórios do Painel

entregues à Câmara e à comunidade. Isto
assegurava que não existiria manipulação
ou sugestionamento por parte da Câmara.
Significativamente, a NDF goza do apoio de uma
gama de Presidentes e ex-senadores, e, assim,
tornou-se evidente para a comunidade de que este
grupo não poria em risco a sua reputação de forma

Após uma longa e detalhada fase de planificação, em Março de 2012, a Câmara Municipal e a NDF chegaram a um acordo de cooperação mútua, para envolver a comunidade relativamente ao alcance e nível dos serviços esperados dentro da cidade. O Plano
Operativo 2011-12 da Câmara Municipal tinha como requisito legal e compromisso
central uma revisão dos serviços. De forma significativa, o presidente da câmara liderou o esforço, que o Conselho autorizou por uma votação unânime (9-0), indicando
o apoio de representantes de todos os pontos de vista políticos na comunidade.

a influenciar um processo relativamente pequeno

A Câmara e a NDF concordaram em formar um Painel estratificado, de residentes

e local. A credibilidade da NDF permaneceu

seleccionados aleatoriamente, para:

elevada durante o processo. Isto tornou-se muito

a) Priorizar os serviços que a Câmara irá prestar;

valioso em diversas ocasiões, especialmente

b) Definir o nível ao qual a Câmara deverá prestar esses serviços;

durante a fase de selecção, quando pessoas
com muito interesse nas decisões políticas e

c) Recomendar fontes de financiamento para cada.

da Câmara tentaram inscrever-se para júri de

A Câmara Municipal concedeu efectivamente ao Painel o poder de determinar os

selecção (Painel), apesar de não estarem incluídos

níveis de serviços no Plano de Prestações de 2013-17. É importante salientar que a

na amostra aleatória, tendo a NDF entrado

Câmara Municipal deixou claro no texto da sua autorização, que as conclusões do Pai-

em contacto com eles para avisar sobre a sua

nel seriam aceites ou rejeitadas sem mudanças; à Câmara seria dada uma decisão de

inelegibilidade. Esta prontidão para confiar na

“tudo ou nada” por parte do Painel. Dadas as preocupações de alguns conselheiros de

NDF e no seu processo nunca se teria alargado tão

que o Painel pudesse de facto fazer escolhas inaceitáveis, tais como cancelar todos os

prontamente à Câmara.

serviços para um sector da comunidade, a Câmara decidiu reter o poder de veto em
relação às decisões do Painel. Tão importante quanto isso, ao Painel foi atribuído poder suficiente para assegurar que a comunidade compreendesse que foi entregue um
“problema sério” aos cidadãos membros do Painel e que as decisões por eles tomadas
teriam uma grande probabilidade de serem implementadas. A natureza de “tudo ou
nada” da autorização dada pela Câmara preveniu que alguém – protegendo a todos
desse modo – fizesse uma selecção discriminatória de recomendações provenientes
de lobbies (a favor ou contra). Em suma, forçou os membros do Painel a negociar e deliberar envolvendo a comunidade de forma a chegar a um consenso aceite por todos.
A Câmara acedeu ao requerimento da NDF em fornecer informação com um elevado
padrão de qualidade de forma a assegurar um processo deliberativo o mais informado possível. (Alguns jornalistas salientaram que a cedência da Câmara nesta matéria
não tinha precedentes.) A NDF também especificou que os especialistas estariam
disponíveis para os participantes durante a deliberação. Estes aspectos, além de outros requisitos técnicos e de retenção de um facilitador experiente e altamente considerado, tiveram o efeito de transformar o papel da NDF num órgão de supervisão,
que acompanhou o processo enquanto este se desenrolava.2

Design, selecção dos participantes e do Painel de operação
A metodologia adoptada no projecto de Canada Bay implicou o estabelecimento de
um “Júri de Cidadãos”
, ou Painel que seria representativo da comunidade como um
todo. A NDF geriu o convite e selecção dos membros do Painel. De forma a estabelecer
o Painel, os convites foram emitidos para uma amostra aleatória de 1577 endereços
gerados a partir da base de dados territorial da Câmara. Foi pedido aos destinatários
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dos convites que indicassem o seu interesse em efectuar o registo online no website da NDF
ao que aproximadamente 10% responderam favoravelmente. Desta amostra, a NDF trabalhou
com a Universidade Nacional Australiana para construir uma sub-amostra estratificada de 36
pessoas, seleccionando de novo aleatoriamente, para preencher categorias demográficas relevantes – idade, género, subúrbios, escalões de preços da residência (a pagar hipoteca ou arrendatário) – que foram previamente acordados. Foram usados os dados dos Censos mais recentes
de modo a determinar quantas pessoas deveriam ser escolhidas para cada categoria. O resultado
foi um Painel que reflectiu largamente a diversidade da comunidade, apesar de vários sectores
da comunidade terem respondido ao convite inicial de uma forma desproporcional.
Entre Maio e Agosto de 2012, o Painel reuniu-se seis vezes para deliberar acerca do alcance e
nível dos serviços municipais e como deveriam ser financiados. Destas reuniões, cinco foram
pré-arranjadas e duraram o dia todo. O Painel optou por realizar uma sexta reunião de forma
a finalizar as suas recomendações. Toda a informação e apoio necessário foram fornecidos aos
membros do Painel antes da realização da primeira reunião. Durante o processo, foi concedido
aos membros do Painel, acesso aos funcionários da Câmara, peritos do sector, e ainda, a outras
fontes de informação.

A experiência dos membros do Painel
Ao longo do projecto, os membros do Painel participaram em algumas entrevistas e sondagens
como parte do trabalho de investigação da NDF e da investigação realizada por um estudante de
doutoramento. Os dados recolhidos fornecem uma visão da motivação dos participantes e em
que medida este projecto envolveu e constituiu um desafio aos residentes.
A sondagem inicial dos membros do Painel revelou que o modelo usado por este envolveu alguns residentes que anteriormente teriam pouca probabilidade de proporcionar respostas à
Câmara. A sondagem demonstrou que nenhum dos membros do Painel tinha frequentado um
evento da Câmara ou a contactou sobre problemas locais. A sondagem revelou também que a
fonte crítica de motivação para os participantes foi o facto das recomendações do Painel poderem realmente influenciar o processo de decisão da Câmara. Os comentários dos membros do
Painel indicavam ‘uma oportunidade única para se envolverem na comunidade de Canada Bay
de uma forma significativa e com propósito’
, e ainda, o desejo de ‘ter uma palavra a dizer sobre
questões que acredito que devem ser vistas como essenciais para o futuro’.
Os membros do Painel consideraram a deliberação interessante e com valor. A meio do processo alguém comentou que foi uma ‘grande experiência [e que nos possibilitou] conhecer melhor
a forma como a Câmara usa o dinheiro e os serviços que presta’. Outra pessoa referiu que o
projecto ‘me proporcionou uma melhor compreensão da função da Câmara e da diversidade dos
serviços que presta’
, enquanto uma terceira pessoa reflectiu o quanto o processo lhe proporcionou um ‘maior grau de confiança na forma como a Câmara tem vindo a ser gerida’.
Aquando da conclusão da deliberação, foi pedido aos membros do Painel que reflectissem acerca do seu envolvimento. A maioria reportou que recomendaria a participação num Painel semelhante. Os membros do Painel comentaram que ‘fazer parte de algo que a Câmara quer concretizar na comunidade foi uma experiência reveladora’; que foi uma ‘oportunidade fantástica
para se envolverem e dirigirem as decisões da [nossa] comunidade’
, e que o processo deliberativo proporcionou a hipótese de ‘aprender acerca da função da Câmara e apreciar a transparência
do seu processo de decisão’.
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Recomendações do Painel
A fim de transmitir um amplo apoio para as recomendações do Painel, o design do processo
exigia uma maioria de 75% para a aprovação. O que acabou por acontecer foi que o Painel excedeu as expectativas e atingiu um amplo consenso nos seus resultados. O sumário executivo do
relatório evidencia que o Painel:
a) reconheceu um deficit no financiamento a longo-prazo para manutenção e renovação das
infraestruturas;
b) identificou reduções em serviços, tais como limpeza das ruas, aparar a relva em parques,
despesas em eventos e despesas no programa “Cidades Irmãs”;
c) identificou um número de novas fontes de rendimento, tais como uso limitado de parquímetros, serviços de utilizador-pagador para não residentes em Canada Bay, e ainda, maiores
oportunidades para a actividade comercial em espaços públicos;
d) recomendou que a Câmara mantenha o foco na eficiência operacional.
O Painel fez notar que, se as novas iniciativas de receita e redução de custos que recomendaram
resultassem ainda num défice de financiamento, seria necessário um aumento das taxas, embora aceite com relutância. Nesse caso, a Câmara devia considerar aumentar a taxa mínima e
aumentar a taxa geral até ao máximo de 9%. Se esta medida fosse necessária, a Câmara deveria
minimizar o impacto dos aumentos naqueles com menores possibilidades de pagar. Reconhecendo os desafios inerentes a envolver a comunidade nessa questão, o Painel decidiu recomendar à Câmara para repensar a sua abordagem no que concerne à comunicação com o público.
A Câmara vai necessitar de seis a nove meses para investigar totalmente, estabelecer os custos e implementar as recomendações detalhadas feitas pelo Painel. Vai também necessitar de
identificar formas adicionais de poupança e de gerar rendimento. Para manter a integridade
deste trabalho adicional, a Câmara concordou que ele deveria ser supervisionado por um Comité de Direcção composto por conselheiros, Director-Geral da Câmara e representantes do
Painel de Cidadãos. Espera-se que o trabalho esteja concluído em Julho de 2013.

Democracia e processo deliberativo
Quando a NDF projectou o processo de OP deliberativo para Canada Bay, salientou à Câmara que
um enfoque simplista sobre o número de participantes necessários para o processo de envolvimento da comunidade pretendido foi inapropriado. É possível (dizer) que um milhar de pessoas
que frequente uma reunião da comunidade e que todo esse milhar de pessoas volte depois para
casa sentindo que não foram (e realmente não terem sido) ouvidos. A participação em larga escala é desejável se realmente não colocar em causa a qualidade da deliberação. Mas o objectivo
principal deve ser uma discussão substancial, o acesso irrestrito à informação, oportunidade
de investigar os factos e fornecer uma estrutura dentro da qual estas tarefas possam ser realizadas. Em suma, tempo adequado e suficiente e informação de elevada qualidade foram os
pilares do design do projecto. A Câmara esperava um processo mais curto, mas correspondeu
bem à abordagem da NDF e à lógica de um processo abrangendo quatro meses com cinco dias
completos para oportunidades de discussão cara-a-cara. Os períodos entre reuniões permitiram aos participantes falar com outras pessoas da comunidade e de reflectirem sobre o que
tinham aprendido nas reuniões, individualmente e nos fóruns online.
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Um processo deliberativo tal como a discussão de OP de Canada Bay demonstra que a democracia genuína tem que significar algo mais do que simplesmente poder votar. Por si só, votar no

3

Ver ‘Active Projects’ em www.newdemocracy.com.au.

final de uma reunião de um ou dois dias pouco faria para resolver o problema da confiança. Os
críticos seriam capazes de identificar falhas na informação fornecida aos participantes. Defensores de interesses particulares auto-seleccionados transformariam a discussão num debate
político convencional expulsando a consulta e a deliberação. Poucos cidadãos, à partida fracamente comprometidos a uma posição, seriam suficientemente envolvidos no processo de representação da grande maioria dos cidadãos. A Câmara seria confrontada com a situação usual
de ter que tomar uma decisão difícil, sem a compreensão e apoio da comunidade como um todo.
Deve-se fazer notar que o processo de Orçamento Participativo deliberativo de Canada Bay foi levado a cabo para que milhares de cidadãos locais pudessem ver os participantes como “pessoas como
nós” e poderem escolher confiar nos seus julgamentos e recomendações. A abordagem usual é publicitar o processo aquando da sua conclusão, deixando a comunidade reagir aos próprios resultados
substanciais, em vez de avaliar os resultados em função do processo que os produziu.
No Painel de Cidadãos de Canada Bay, o voto formal foi pouco enfatizado. Para a grande maioria
de itens surgiu um “consenso balanceado” que o coordenador reforçou com uma pergunta explícita. Alguns assuntos foram muito controversos pelo que o grupo teve tempo para os discutir
na sua plenitude. Qualquer questão a respeito de um aumento das taxas é altamente controversa. No entanto, o relatório produzido pelos participantes3 reflectiu com precisão os sentimentos
de todos os membros do Painel excepto um. A nuance e o equilíbrio do texto final do relatório
foi o resultado do tempo que os participantes tiveram para deliberar.
Outro ponto diferenciador, digno de referir, entre o processo de Canada Bay e o ‘processo local de tomada de decisão habitual’ foi o esforço para cortejar agressivamente o interesse dos
media ao aceitar e gerir o risco que isso implicava. Dois factores poderiam ter tido um impacto
negativo substancial. Primeiro, uma proposta do Primeiro-Ministro para uma Assembleia de
Cidadãos acerca da mudança climática foi tratada com tanto desdém nos meios de comunicação
que foi abandonada dentro de 24 horas após o seu anúncio, deixando futuros proponentes de
processos deliberativos de cidadãos vulneráveis a
 uma elevada probabilidade de imprensa negativa. Segundo, todos os conselheiros iriam para uma eleição em Setembro desse ano, criando
a possibilidade de ter que defender uma falha altamente visível.
Felizmente, a NDF já tinha previamente informado vários jornalistas e editores dos meios de
comunicação nacionais antes de colocar em prática qualquer processo deliberativo, pedindolhes que olhassem para os méritos do projecto na promoção de inovação no processo de decisão
democrática. Como uma fundação de pesquisa não-partidária, a NDF ainda não sabia se o primeiro a implementar uma experiência como o processo de OP em Canada Bay, seria um líder ou
governo da direita ou esquerda política. Em qualquer dos casos, os políticos teriam tido receio
de uma resposta céptica ou mesmo derrisória dos meios de comunicação. Então, quando a NDF
estava pronta para organizar processos deliberativos, sentiu-se confiante em receber apoio dos
maiores meios de comunicação para ensaios promulgados em boa-fé.
Tal como aconteceu, o jornal mais vendido em New South Wales, o Daily Telegraph (um tabloide
diário propriedade da News Limited), ofereceu reportagens poderosas e positivas em momentos-chave durante o processo. O jornal não é geralmente conhecido por reportagens positivas
acerca do governo local. No entanto, foi-lhes mostrado o processo aprovado pela Câmara, o qual
o jornal considerou de interesse para a comunidade. A sua posição foi que o sector governamental necessita de inovação e que a cobertura garante inovação.
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Próximos passos
A Câmara manteve a NDF para apresentar um projecto sobre formas adicionais de
usar a selecção aleatória em processos deliberativos. Esta decisão, e os passos que
estão a ser tomados pela Câmara de modo a implementar as recomendações do Painel de Cidadãos, são claros indicadores de que o processo teve o seu valor em ajudar
os representantes eleitos a restaurar a confiança do grande público, nos processos
de decisão pública, acerca de questões e problemas que constituem grandes desafios.

O Orçamento Participativo em Greater Geraldton (Austrália Ocidental) - Contexto
A cidade-região de Greater Geraldton tem 40.000 residentes e cobre uma área de
cerca de 12.600 km, situa-se a aproximadamente 430 km a norte de Perth, a cidade
capital da Austrália Ocidental (Western Australia). Durante quase três anos, Greater Geraldton, em parceria com o Instituto de Política Sustentável da Universidade
Curtin (CUSP), tem estado envolvida numa iniciativa de acção e investigação com o
fim de melhorar a sustentabilidade na cidade-região implementando uma forma de
governação participativa chamada de ‘democracia deliberativa’. Isto envolve toda a
comunidade – cidadãos comuns, todos os níveis do governo, indústria e sector nãogovernamental – em co-aprendizagem, cooperação para a resolução de problemas e
processos de decisão colaborativa. Tem como objectivo construir um modo de vida
pública caracterizado pela inclusão, deliberação, influência popular genuína no processo de políticas governamentais e processos de decisão centrados na comunidade.
Ela aspira a tornar-se uma forma esperada de lidar com questões e decisões enfrentadas pela comunidade. Em Greater Geraldton, o processo integrado de orçamento
participativo que foi iniciado é um elemento chave no esforço para institucionalizar
localmente a ‘democracia deliberativa’.
Para esse fim, os organizadores do processo de OP têm formado alianças fortes com
os meios de comunicação, em especial, o jornal local mais amplamente lido, com
o objectivo de promover o diálogo informado e garantir uma vasta participação da
comunidade. A página do Facebook do jornal é um ponto focal deste esforço. Outras
formas de meios de comunicação social têm sido pioneiras. Uma grande variedade
de métodos de deliberação pública e técnicas têm sido utilizados, tirando partido
da experiência de cada uma. Estes produziram uma ‘Carta Comunitária’ (plano e
prioridades para a sustentabilidade futura), que continua a evoluir. Decisões difíceis
e iminentes enfrentando a cidade têm sido deliberadas. E vários planos têm sido
adoptados, incluindo planos acerca do futuro de infraestruturas de comunicações
digitais regionais, a sua fonte de produção de energia, o seu património construído
e ambientes naturais. Foram criados planos de acção zona a zona e as medidas tomadas. O orçamento participativo é fundamental para a emergência desta cultura
participativa e deliberativa, particularmente como uma forma de institucionalizar
processos de decisão colaborativa acerca do orçamento.
O esforço de OP iniciou-se em 2012, como parte integrante de um processo de planeamento de uma zona eleitoral sendo lançado em Greater Geraldton. O processo de
planeamento inaugural da zona ocorreu na área economicamente mais carente da
cidade-região, que também abriga a maior proporção de habitantes indígenas. Mais
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de 50 moradores da zona participaram num “Inquérito By Design”4, que resultou num
plano de renovação conduzido pela comunidade, e um processo de mini OP que ga-

4

Inquérito By Design é um processo

rantiu uma acção imediata. Através da deliberação, foi desenvolvido um conjunto de

interactivo realizado ao longo de vários dias

propostas de OP, e através do voto, mais de A$30.0005 foram afectados a projectos

em que se procuram soluções vantajosas

de melhoria dos parques públicos dessa área. Os residentes locais envolveram-se na

para planeamento urbano/design/

“contratação pública participatória” dos projectos de melhoria seleccionados (de no-

renovação. Incorpora os valores e feedback

tar que foi retirada a identificação aos produtos para evitar quaisquer interesses pes-

da comunidade em planos evolucionários

soais). Isto permitiu aos residentes compreender os desafios da contratação pública

criados por uma equipa multidisciplinar de

da administração da cidade, tais como, uma vida inteira de custos, os impactos am-

peritos.

bientais de cada opção e fazer as escolhas de acordo com esses impactos. Eles também planearam onde as melhorias se localizariam e como os resultados deveriam ser

5

Porque os melhoramentos prioritários

avaliados. Novas alianças foram formadas entre as comunidades previamente sepa-

incluíam plantar árvores e obras públicas

radas, e juntas, elas têm aproveitado com sucesso mais financiamento e apoio para a

em geral como a rega de áreas anteriormente

sua área. O processo contínuo de planeamento da zona, juntamente com os OP locais,

negligenciadas, a cidade concordou em pagar

envolverá todas as zonas de Greater Geraldton, país e cidade, até ao final de 2014.

estes trabalhos recorrendo a orçamentos fora

No início de 2013, vai ser criado um ‘Grupo de Processos de Decisão Centrados na

da dotação dos 30.000 dólares australianos.

Comunidade’ para supervisionar e acompanhar os OP. Através da deliberação, facilitada de forma independente, eles vão estabelecer as regras do OP (incluindo as relativas à elegibilidade para participar, avaliação, prestação de contas e transparência)
e fazer recomendações para uma melhoria contínua. Mais de metade dos seus elementos serão membros da comunidade em geral, uma parcela seleccionada aleatoriamente, e outros escolhidos com base nas suas afiliações a grupos comunitários.
Os restantes membros serão sorteados a partir do sector da indústria e comércio, da
administração da cidade e dos eleitos para a Câmara.
A cidade de Greater Geraldton afectou cerca de um milhão de dólares australianos por
ano para iniciativas ao nível das comunidades. Ao longo dos próximos anos, tudo será
distribuído através dos OP. Em meados de 2013, vão começar as primeiras iniciativas
de OP sob a égide do ‘Grupo de Processos de Decisão Centrados na Comunidade’. Estas
vão envolver projectos de OP de dimensão média (de A$10.000 - A$50.000 por projecto) e de projectos de pequena dimensão (menos de A$10.000). Estes processos de OP
serão semelhantes à abordagem de Porto Alegre na qual a comunidade desenvolve e
vota propostas. Nos encontros públicos, os grupos comunitários, já existentes e recém-formados, serão encorajados a desenvolver projectos relacionados com os seus
interesses e necessidades. Um Grupo de Apoio à Proposta Comunitária irá provocar,
estimular e dar apoio a estes grupos. Este Grupo de Apoio será formado por trabalhadores da Câmara e voluntários da Comunidade de diversos sectores que vão receber
algum financiamento da cidade pelo seu trabalho. Cada grupo comunitário que submeta um projecto terá que apresentar as suas vantagens e desvantagens – os seus
‘prós e contras’ (de acordo com os pilares da Carta Social da Comunidade, económicos,
ambientais, culturais e de governação, incluindo a pegada de carbono se relevante, a
qual será proporcionada por um grupo de peritos independente). O grupo comunitário
também terá de estimar os custos do seu projeto com a ajuda da administração da
cidade e, em seguida, exibir todas essas informações com uma foto num cartaz. Todos os cartazes serão exibidos publicamente na comunidade, e também no website da
cidade. Com o apoio dos meios de comunicação e das redes sociais, o grande público
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vai ser encorajado a votar nos locais de votação e online para perceber as preferências
da comunidade. A cada votante será permitido escolher até quatro projectos de média
dimensão e até quatro iniciativas de pequena dimensão.
Em Agosto de 2013, terá lugar mais um OP, mais semelhante ao realizado em Canada
Bay, com um ‘júri’ seleccionado aleatoriamente de cerca de 35 pessoas deliberando
por um período de 4 a 5 meses. Neste OP, o Programa do Painel de Prioridades Proporcional, vai determinar como a totalidade do orçamento futuro da cidade vai ser
distribuído proporcionalmente entre programas. O seu princípio orientador será a
Carta Comunitária, desenvolvida pela vasta comunidade ao longo de vários anos (e
revista e alterada anualmente através de processos extensos de deliberação). O Painel vai necessitar de compreender e ter em conta a Carta Comunitária, mas também,
o processo de orçamentação global da cidade. Tal complexidade requer tempo e reflexão aprofundada. Para ajudar nesta empreitada, o Painel pode realizar audiências
públicas e também solicitar a assistência de especialistas e relatórios. Os meios de
comunicação locais, concordaram em ser parceiros no esforço para envolver o maior
número possível de moradores da cidade nestas deliberações. Os meios inovadores
de comunicação social serão utilizados para efeito similar. O painel vai entregar o
seu relatório final ao público em geral e à Câmara. Esta comprometeu-se a aceitar as
recomendações do Painel, a menos que existam considerações extraordinárias que
impeçam a aprovação. Se a Câmara se sentir compelida a vetar as recomendações,
explicará as suas razões publicamente.

Discussão e Conclusão
A Austrália iniciou recentemente o seu percurso nos orçamentos participativos. Até
à data, este esforço tem evoluído separadamente do fluxo geral de processos de OP
que ocorrem por todo o mundo. Enquanto os exemplos australianos se encaixam na
descrição geral do OP, as suas justificações e métodos divergem consideravelmente. Noutro lugar, o voto público é fundamental, na verdade, o voto é um princípio
constitutivo do orçamento participativo. A autoridade para votar no modo de uso
dos fundos estatais é o que motiva o público a participar. Embora a participação dos
cidadãos seja uma meta extremamente digna, depois de 15 anos de experiência com
o orçamento participativo e a realização de mais de 1.500 OP, o objectivo da participação generalizada permanece indefinida, e por três razões.
Primeira o OP é considerado muito bem-sucedido se cerca de 10% da população participar; percentagens mais pequenas são também consideradas aceitáveis. Inevitável e intencionalmente, o OP depende de organizações de serviço civil e das suas
redes dentro do público – isto é, pessoas que provavelmente já são activas na vida
pública. Tais pessoas são vitais para a democracia, mas dificilmente são representativas da população em geral. Aqueles que estão fora dessa esfera, a maioria, incluem
também aqueles que existem à margem da sociedade: pessoas sem recursos, redes
socias, habilidades pessoais, confiança ou interesse na vida pública. Na medida em
que o OP conta com os cidadãos que podem e estão dispostos a votar, o importante
valor democrático da representatividade não será plenamente realizado.
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Segunda a autoridade do público raramente se transfere para a legislação e regulação governamental. Para a maior parte, a aquisição de tal autoridade depende da
boa vontade do governo – ou pelo menos o medo que rege esse incumprimento pode
reduzir a possibilidade de reeleição dos membros. Enquanto o OP é certamente uma
melhoria às formas usuais de envolvimento público, como a consulta, ainda não reflecte o reconhecimento por funcionários públicos que a autoridade política democrática se origina com a cidadania.
Terceira um voto – um simples visto numa caixa – não é capaz nem de lidar com a
complexidade nem de discernir o bem comum. Quanto ao anterior, os projectos podem ser relativamente pequenos, e mesmo assim, estar ocultos num sistema complexo. Os eleitores têm poucas oportunidades para compreender diferentes pontos de vista, quanto mais ‘problemas perversos’ endémicos dos modos de vida do
quotidiano, com as suas múltiplas casualidades e consequências não intencionais.
Isto requer uma capacidade ‘co-inteligente’ de resolver problemas, uma actividade
dialógica e deliberativa muito para além de uma eleição. Nem um voto é capaz de
formar, articular, ou proporcionar efeitos do bem comum – presumivelmente o objectivo da boa governação. Em vez disso, os proponentes de projectos envolvem-se
em práticas habituais de defesa política e de procura de voto. Enquanto os eleitores
podem desenvolver alguma empatia e apreço por outros pontos de vista, e podem
até listar como preferida uma proposta que não os beneficia directamente; até ao
momento, há pouca evidência, para além de relatos ocasionais, que sugiram que esta
é uma ocorrência frequente.
No nosso ponto de vista, é de curta visão o facto de a literatura internacional tratar
os OP deliberativos como deficientes na medida em que não enfatizam a votação.
Nos exemplos australianos, a deliberação pública por um microcosmo da população
ao longo de vários meses, é tratada como uma parte essencial da democracia. Permitindo que os participantes e a comunidade em geral compreendam a complexidade
das questões orçamentais, para resolver problemas de forma colaborativa, e procurar um terreno comum são pré-requisitos indispensáveis para as decisões orçamentais prudentes e eficazes. Uma vez que o Painel seleccionado aleatoriamente tenha
estabelecido os parâmetros, o público pode, então, estar directamente envolvido no
desenvolvimento das propostas. Por exemplo, em Geraldton, enquanto no OP ‘Programa de Prioridades Proporcionais’ (o mais complexo) o Painel deliberativo determina a afectação proporcional do orçamento geral, no menos complexo, exercícios
de OP menores, a afectação do orçamento é determinada pelo voto público, usando
um processo similar ao modelo que se tornou famoso em Porto Alegre.
Tal como acontece com o Orçamento Participativo em todo o mundo, os exemplos
australianos têm surgido a partir de diferentes necessidades e, portanto, têm evoluído de formas ditintas. Eles acrescentam-se ao caleidoscópio vibrante de OP por
todo o mundo. De particular interesse, buscam integrar a participação dos cidadãos
em todo o processo orçamental, em vez de limitar a sua autoridade de decisão para
uma pequena percentagem do orçamento de uma cidade ou região. Nessa medida, na
nossa opinião, os cidadãos são vitais para o esforço de melhorar a governação democrática e ligá-la à tomada de decisões nas instituições políticas existentes.
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OS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS DA INFÂNCIA1
E DOS JOVENS, BASES DA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
E DA POLÍTICA DA POLIS
1. Nota prévia
Antes de me pronunciar sobre a importância dos Orçamentos Participativos da Infância e dos Orçamentos Participativos da Infância e da Juventude enquanto grande
2

capital educativo, cultural, social e político que representam na mudança social, verdadeira democracia participativa baseada na política da “polis”
, creio ser essencial
situar a sua realidade e existência no quadro da sociedade do século XXI, em 2013,
concretamente no que se refere à crise conjuntural que se vive em termos mundiais.

1

Será utilizado este termo ao longo do texto;

deverá ser entendido como “as crianças”. NT

2

No texto será utilizada, nos dois casos, a

nomenclatura portuguesa: OPCJ (Orçamentos
Participativos de Crianças e Jovens). NT

E qual a razão? Para tentar apoiar a infância, a adolescência e a juventude (no texto
designadas IAJ) que neles participa, assim como os profissionais, familiares e políticos que os acompanham, no conhecimento da realidade envolvente e na qual vão
conhecer e levar a cabo os processos apaixonantes e complexos inerentes a toda a
actividade humana viva e em convivência, como são os OPCJ.
Por isso, quando me foi proposto escrever o documento referente aos OPCJ, consciente da importância e profundidade do assunto e das naturais limitações que tem
o livro para o qual contribuem vários autores, decidi escrever um extenso texto, fruto de um trabalho de reflexão-investigação, cujo conteúdo tentarei sintetizar tanto
quanto mo permite o espaço de que disponho. Para o coordenador e respectiva equipa, assim como para as leitoras e leitores interessados em “mergulhar nas profundidades” da utopia viável dos OPCJ, a versão integral do trabalho estará disponível
após a publicação do livro.
O apoio a que aludo concretizar-se-á nos capítulos seguintes, baseados na Pedagogia da Vida Quotidiana, que criei há alguns anos e que apoiou o meu trabalho como
assessor-formador nos Orçamentos Participativos da Infância-Adolescência- Juventude,
a partir de 2003, em S. Paulo e Fortaleza, no Brasil, Sevilha, em Espanha e, desde
2012, na Trofa, em Portugal.
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2. Introdução
Agradeço a oportunidade proporcionada por Nelson Dias, presidente da Associação portuguesa
In Loco, de colaborar neste livro dedicado aos 25 anos dos Orçamentos Participativos (OP) no
mundo e da In Loco, livro que será apresentado na XII Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa, a realizar em Cascais (Portugal), em Julho de 2013.
O primeiro OP foi o de Porto Alegre (Brasil), lançado em 1988.
Não por acaso, a mesma cidade que lançou o Fórum Social Mundial como resposta ao Fórum
Económico Mundial de Davos. Seria de importância vital resgatar o maior número possível de
elementos inovadores que têm provocado mudanças sociais e que tiveram a sua origem nos OP
e nos diferentes OPCJ entretanto desenvolvidos em todo o mundo. Eles constituem o capital
educativo, cultural, social e político imprescindível no momento de tornar real esse “Outro
Mundo Possível”
, que foi proposto aos cidadãos pelo Fórum Social Mundial de Porto Alegre.
Espero que o meu modesto contributo, Orçamentos Participativos da Infância e Juventude, possa
juntar-se aos restantes e, assim, concretizar um conjunto de conceitos-ferramentas sobre os
temas e eixos básicos dos OP e dos OPCJ; o que é um ser humano, em geral, e a infância, em concreto; o que é a participação; o que é ser cidadã ou cidadão; o que é a democracia representativa
e, essencialmente, a participativa.

3. Crise – Conjuntura mundial actual
A crise que afecta o mundo é realmente grave e não só, nem principalmente, de tipo económico, embora seja assim que no-la vendem muitos meios de comunicação, grupos económicos e
partidos políticos.
Trata-se de uma crise de “altos voos”
, provocada – e talvez organizada - pelas altas esferas da
economia mundial, que, sem ter em conta os governos pseudo democráticos que existem, todos
os anos decidem, nas suas reuniões (Grupos Davos e Bilderberg), o que fazer com a economia
mundial, a partir de um modelo de sociedade baseado nas leis de Mercado e nunca nas diversas
instituições governamentais. E, muito menos, tendo em conta a sociedade civil, que sofre as
consequências mais negativas.
Não obstante, consciente de que na vida tudo tem os seus “prós” e os seus “contras”
, pergunteime: uma vez conhecidos os “contras”
, quais podem ser os “prós”?
Como “prós”
, sinto e penso que estamos a viver numa conjuntura interessante... Porquê? Porque, perante a falta de meios, o ser humano, maioritariamente, intensifica a sua capacidade
de criar, de imaginar, de sonhar... E aparecem os discursos como “Tive um sonho...”
, que não
chegou a viver quem o sonhou, mas antes o presidente Obama e os seus concidadãos de raça negra. Inesquecível Martin Luther King! Ou músicas como “Imagine”... Estamos numa conjuntura
muito viva para imaginar. Sobretudo se partilharmos o que sonhamos. Obrigado John Lennon.
E tornam-se reais os textos, os livros... que, como “Primavera num espelho partido”
, declara:
“Não existe medida que possa abarcar tudo o que se torna possível para quem começou a poder”. Mario Benedetti, praticava-o na sua vida quotidiana.
Porque uma conjuntura na qual o ser humano tem de imaginar, ir dando forma, concretizando
propostas do Novo, está perante uma conjuntura utópica-viável. Porque a palavra utopia, que
vem do grego, significa “u-topos”: “não lugar”
, “nenhum lugar”.
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Quer dizer, a conjuntura ideal para se conseguir o Novo. Uma conjuntura na qual é necessário
partir do zero ou do quase zero. Com todas as possibilidades de que uma situação assim permita
transformar o obsoleto, criar, colaborar. Sermos co-responsáveis... Começámos a poder. Temos
de começar a poder.
Outro “prós” consiste em que a actual situação mundial evidencia cada vez mais a obsolescência
da cultura neoliberal dominante, que não dá resposta às diversas realidades da vida quotidiana.
Estamos numa conjuntura, para mim apaixonante, em que temos de criar o Novo. E os Orçamentos Participativos para isso têm contribuído, podendo continuar a contribuir com interessantes realidades tangíveis. E com Novas sugestões de presente-futuro.

4. Características da sociedade actual
Penso que, antes de propormos alternativas de mudança para esta sociedade de que não gostamos, seria necessário debruçarmo-nos sobre o que ela é na realidade, uma vez que é urgente
trabalhar para uma nova e desenvolvê-la.
Assim, a nossa aposta na mudança, na concretização do Novo, não será feita a partir da angústia perante o obsoleto e a incerteza, mas antes, no mínimo, a partir do sentimento e do conhecimento daquilo que “não queremos re-fazer, re-viver, repetir...” Aproveito para falar numa
das referências mais clarividentes à actual situação; trata-se de um artigo publicado no diário
“La Vanguardia”
, de Barcelona, a propósito da apresentação do livro publicado pelo sociólogo e
politólogo alemão Claus Offe, intitulado “Partidos Políticos e Novos Movimentos Sociais: mudar a vida para transformar a realidade”.
• “A progressiva perda de identidade dos partidos de esquerda, as críticas feitas à democracia
competitiva dos partidos políticos... A crise dos partidos como instrumentos de mediação...
convertendo-se em subprodutos ambíguos, incapazes de representar interesses que não sejam os de reprodução do sistema...”
• “Estas são algumas das causas que explicam a aparição dos novos movimentos sociais”.
• “Inverte-se o princípio segundo o qual é preciso transformar a sociedade para mudar a vida.
Os movimentos sociais, ao comprovarem que a sociedade não se pode mudar seguindo os
métodos tradicionais, tentam operar essa transformação modificando previamente a quotidianidade. A vida quotidiana, afinal, é o lugar privilegiado no qual se há-de materializar a resistência (as resistências) que conduzirá a uma sociedade mais racional, melhor e mais justa.”
Porque considero que este é um grande diagnóstico da situação actual? Porque o artigo data de
25 de Outubro de 1988! Há 25 anos, Offe já antecipava aquilo para que a imprensa de Fevereiro
de 2013 continua a chamar a atenção. E, após um quarto de século, estamos na mesma situação.
Há uns 20 anos, tentando não tomar a atitude de “dormir sobre a lamentação”
, mas antes harmonizar lamentação e criação, concebi um esquema, e a consequente explicação, sobre aquilo
que, para mim, era a sociedade actual, a que eu sentia, pensava e se me tornava evidente.

Eis o esquema, a que chamo A, e a sua explicação:
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Esquema A
Fonte própria

E SPAÇO 1
CIDA DÃO S “M Ã E S, PA IS”

E SPAÇO 2
CIDA DÃO S PROFISSION A IS

E SPAÇO 3
“P OL Í T ICO S -A DULTO S”

I A J (INFÂ NCI A , A DOL E SCÊNCI A E JU V EN T UDE)

“U T EN T E S” “CL IEN T E S”
“PACIEN T E S” “BENEFICI Á RIO S”

SOCIEDA DE CIV IL

REL AÇÕE S BA SE A DA S E M “NECE SSIDA DE S E PROBL E M A S”

T R A BA L H A M “PA R A” O S OU T RO S/A S

A PEN A S PROT ECÇ ÃO = A L IEN AÇ ÃO

N ÃO T Ê M “SEN T IMEN TO DE AUSÊNCI A”

A DIN Â MIC A É : PEDIDO -RE SP O S TA

“A DULTO S”, “PROFISSION A IS”, “P OL Í T ICO S” S ÃO O S IMPRE SCINDÍV EIS

N ÃO E XIS T E A PR ÁT IC A SÉRI A DE DEL EGAÇ ÃO/ REPRE SEN TAÇ ÃO

C A PI TA L IZ A M O P ODER , O S A BER
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Explicação do esquema A
Ao longo da História, para perpetuar o seu poder e provocar na sociedade o sentimento de que
o paradigma do “homem-branco-adulto” é imprescindível, ele situou-se de forma estratégica,
conquistando três importantes espaços sociais:
Espaço 1 o âmbito da família Espaço 2 o âmbito profissional Espaço 3 o âmbito dos partidos políticos
Em cada um deles, “mães e pais adultos” (Espaço 1), “profissionais adultos” (Espaço 2) e “políticos
adultos” (Espaço 3):
• Estabelecem as suas relações, respectivamente, com os filhos (IAJ), com as pessoas com
quem trabalham (evidentemente designadas como “utentes”
, “clientes”
, “pacientes”
, “beneficiários”
, “ administrados”... e tratados como tal) e com a sociedade civil, a partir das suas necessidades e problemas, pelos quais prometem responsabilizar-se, dando, através da mensagem verbal e das atitudes, a ideia de que o outro/a (IAJ, “utentes”... sociedade civil) têm de
confiar neles, esperar que eles, os que ocupam o poder, os imprescindíveis - lhes resolvam
os seus problemas. Deixam claro, assim, que trabalham “para” eles (tónica evidentemente
benéfico/paternalista, paralisante...)
Logicamente, tendo por base uma atitude e uma acção únicas de protecção, e conscientes de que
um ser humano só o é se for protegido, alienado, imobilizado, não criador de conflitos, obediente, dependente e “sempre agradecido”
, afirmam que lhe resolverá os problemas e tratará
das suas necessidades.
Evidentemente, o “homem-branco-adulto” (que se sente imprescindível, que é o que afirma
que solucionará os problemas dos demais, que os protege, que pensa e trabalha “para” eles),
enquanto vai trabalhando e organizando as acções destinadas a proteger os outros, jamais experimentará o sentimento de ausência. Quer isso dizer que nunca lhe ocorrerá pensar que é
necessário planificar as actividades destinadas a tratar dos problemas e das necessidades dos
outros, mas com eles, ao seu lado. Entre outras razões, porque assim, sentando-se com os seres humanos com problemas e necessidades, o “homem-branco-adulto” poderia ajudá-los de
forma adequada, ajustar as respostas a dar, distinguir as solicitações... Não o fará porque não
sente a ausência da outra parte – que deveria ser a protagonista.
Limitar-se-á a um frio e distante jogo, no qual é nula ou aparente a relação entre pedido e
resposta: tu pedes-me, eu respondo que te darei, que esperes a minha resposta. Resposta que,
seguramente, não costuma chegar. E, quando chega, costuma responder mais a interesses do
“homem-branco-adulto” do que aos de quem pede. Entretanto, o “homem-branco-adulto”
continua a ser imprescindível.
Daqui resulta que, em situações e espaços ditos democráticos, em países designados como democráticos, não existe a prática séria de delegação- representação.
Os delegados são consultados através das urnas, com regularidade (quatro, cinco anos, conforme o país), pelos representantes dos partidos políticos, que desejam, e maioritariamente conseguem, que os delegados votem, deleguem o seu voto e se esqueçam daquilo em que votaram,
mas não daqueles em quem votaram, para assim serem votados de novo.
Nada melhor do que continuar a manter este sentimento, esta ideia de: “Tu precisas de mim. Eu
sou imprescindível, pois trato dos teus problemas e das tuas necessidades. Volta a votar em mim.”
Aparece o desencanto, o desânimo, a falta de credibilidade do “paradigma” e, na melhor das
385

OS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS DA INFÂNCIA1 E DOS JOVENS, BASES DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DA POLÍTICA DA POLIS

hipóteses, a procura de alternativas – que o “homem-branco-adulto” tentará anular, a partir
dos seus estratégicos espaços institucionais: família e âmbitos profissional (especialmente o
socioeducativo) e político-partidário.
Não foi por acaso que o paradigma se encarregou de capitalizar o poder e o saber. E, se digo que
não foi por acaso, é porque se vai fazendo com base numa estratégia de dimensão planetária,
muito inteligente, subtil e bem organizada.
Eles, os que se sentem imprescindíveis, ainda que não o sejam, ainda que invertam os termos
(imprescindíveis são os outros), tentam – e conseguem a maior parte das vezes – que a sociedade
civil os sinta e os viva como tal, como imprescindíveis ou, pelo menos, aja como se fossem, tendo
como ponto de partida o desencanto generalizado e o descrédito total na utopia inédita e viável.
É o tipo de “homens-brancos-adultos” que confirma o “paradigma” responsável pela sociedade que temos na actualidade:
• São “adultos, crianças mal-educadas” que, quando chegam ao estado adulto, esquecem, negam e atraiçoam a sua infância e a infância em geral. Esquecem e atraiçoam o processo que
leva da infância à idade adulta; o seu e o dos outros.
É assim que repetem e reproduzem o sistema educativo e político de que, quando eram infância,
os adultos-paradigma desse tempo os rodearam. São adultos que tratam aqueles que ainda não
chegaram à idade adulta como os “ainda não”
, uma vez que se sentem, se pensam e se dizem como
os que realmente são, sabem e podem. Os “ainda não” (infância, adolescência e juventude) não
são, não sabem, não podem. Serão, saberão e poderão, ao chegar à idade adulta, ser como eles!
Eis a série organizada de mentiras, socioeducativas e políticas, cuja prossecução é vigiada ao
longo do tempo, inclusive através da linguagem. Vejamos alguns exemplos- evidências:
• A palavra infância, provem do latim “infalere”
, que significa “o que não fala”. Consta-me, e
creio que é evidente, que as crianças falam muito e bem (também certos adultos). O que acontece é que a sociedade de que falamos, o seu paradigma organizador, não admite plataformas.
Em contrapartida, não tem dúvidas quanto a oferecer aos seus adultos os partidos políticos,
as escolas profissionais, as associações, os sindicatos...
• É costume dizer-se - e insistir na expressão - que a infância, adolescência e juventude de
uma aldeia, de uma cidade, de um país, do mundo, são o “futuro”. Mentira. É mentira enquanto forem só o futuro. Nunca serão futuro se não forem antes presente.
• Até Novembro de 1989, quando foi assinada a Convenção Internacional dos Direitos da Infância, que reconheceu as crianças como seres humanos de plenos direitos e capacidade para
exercê-los, todas as leis mundiais sobre a infância existentes consideravam as crianças como
os “ainda não”: “ainda não podem”
, “ainda não sabem”.
• Utiliza-se muito a expressão “menor” quando se fala na infância e para distingui-la do
adulto, que é o “maior”. Mensagem subtil. Menor, menos...
• É habitual dizer-se a um adulto, perante uma conduta incorrecta, imatura ou inoportuna:
“não seja infantil.” Cá está, a infância associada ao in-correcto, in-maturo, in-oportuno,
quer dizer, ao “in”
, ao “não”.
• A palavra adolescência indica uma idade que “sucede à meninice”
, “decorrendo” entre a
puberdade e o completo desenvolvimento do organismo. Outra idade “ainda não”. Para que
vá ficando muito claro.
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• Se ainda não está [claro] “ainda sim”
, está noutra idade: a juventude. Em torno dela também
se constrói uma mentira: a juventude é a idade da transição. E não é mentira que a juventude
seja uma idade de transição. O que é mentira é que seja apenas ela a que está em transição.
Em transição estamos todos até morrer.
O adulto também está em transição para a velhice, a chamada terceira idade. Mas não nos enganemos. A mensagem continua a ser clara: só está em transição quem ainda não chegou à
idade que “é” – a idade adulta.
A infância, a adolescência e a juventude, são “futuro”
, “transição”
, “ainda não”
, até chegar o momento de serem adultos, quer dizer, “agora sim”. A partir desta série de mentiras organizadas,
o paradigma organizador cuida de que se sinta, se oiça, se veja que o que é, é ele.
As outras e os outros estão algo assim como que na “sala de espera” do ser, do ser adulto. E os
idosos, já aposentados, são metidos noutra sala de espera: a da morte. Esta sociedade, assim
organizada, não chama pela infância, pela adolescência, pela juventude nem pelos idosos. Não
deseja a sua participação.
Mas, o mais grave é não dar mostras de saber que este não desejá-los e não convocá-los origina
uma sociedade privada do grande capital socioeducativo e político que têm a infância, a adolescência e a juventude, enquanto portadoras de ideias frescas, novas, capazes de provocar a
mudança; uma sociedade privada também do fazer e do saber acumulado, prenhes de vivências
e de experiências, transmitidos pelos idosos.
Nos capítulos seguintes, a partir de diferentes contextos, insistirei neste assunto. É importante
que os leitores, seres humanos interessados em dar força à participação cidadã, tenham consciência – e, se já a têm, que não a esqueçam – das mentiras sociais e das estruturas sociais organizadas de uma forma negativa que originam uma visão não participativa e não cidadã, que
todos os dias dificultam a sua vida, o seu trabalho e o seu empenho na luta pela mudança social.
Não basta a evidência, a denúncia do que não funciona. Não basta queixarmo-nos. Temos de
nos queixar perante o que não funciona, mas, paralelamente, é preciso produzir, criar, propor
uma alternativa, optar pelo desafio, pela utopia, pelo risco inteligente, a vertigem que tão bem
descreve Kundera em a Insustentável leveza do ser.
No capítulo seguinte, e de acordo com o que acabo de escrever, proponho uma organização alternativa de sociedade e de fazer política.

5. Primeiras propostas/esboços do “Novo”
Dada a obsoleta e lamentável situação actual – da democracia, da sociedade, da cultura, da
educação, da forma de fazer política... -, existe sem dúvida uma multiplicidade de propostas
alternativas de mudança e, inclusive, de criações originais, novas e radicais, na medida em que
estão enraizadas na verdadeira democracia, na verdadeira política da “polis”. A proposta de alternativa que sinto e em que acredito é mais propícia à tomada de consciência de que é urgente
criar o Novo e, ao mesmo tempo, a que mais esperanças alimenta, pois dá uma razão lógica da
parte positiva do vazio actual. Li-a há mais de dois anos.
O filósofo esloveno, Slavoj Zizek, no seu artigo “O violento silêncio de um novo começo”
, publicado no El País, de 17.11.2011, escreve: “...Ao que é preciso resistir, nesta fase. É precisamente
esse desejo de traduzir rapidamente a energia do protesto numa série de exigências “pragmáticas” e “concretas”. É verdade que os protestos criaram um vazio: um vazio no campo da
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ideologia dominante. E escasseia o tempo para preenchê-lo como deve ser, porque é um vazio
carregado de conteúdo. Uma abertura para o Novo.” Procurando também o Novo, e tentando ser
coerente com a minha proposta de queixa e produção, concebi um esquema B, uma alternativa
simples à análise-síntese de sociedade que apresentei no esquema A.

Esquema B
Fonte própria

3

E SPAÇO 1
“M Ã E S, PA IS, A DULTO S”

E SPAÇO 3
CIDA DÃO S P OL Í T ICO S

E SPAÇO 3
“P OL Í T ICO S -A DULTOS”

CIDA DÃO S I A J
(INFÂ NCI A , A DOL E SCÊNCI A , JU V EN T UDE)

CIDA DÃO S
CO -L A BOR A DORE S

CIDA DÃO S E M GER A L

A Exigência (“demanda”, no original)

aqui, deve ser entendida como o
resultado do sentimento de queixa
associado à justa solicitação/pedido
de mudança. NT

REL AÇÕE S BA SE A DA S E M
DE SE JO S, IN T ERE SSE S E NECE SSIDA DE S, PROBL E M A S

IN T ERV Ê M “A PA R T IR DE - COM”

PROT ECÇ ÃO, PROMOÇ ÃO, PA R T ICIPAÇ ÃO

PROT ECÇ ÃO ÓP T IM A : PROMOÇ ÃO/ PA R T ICIPAÇ ÃO

T Ê M “SEN T IMEN TO DE AUSÊNCI A”

A DIN Â MIC A É : E XIGÊNCI A 3
COMPA R AÇ ÃO DA E XIGÊNCI A-E S T R AT ÉGI A CONJUN TA DE ACÇ ÃO

I A J, CO -L A BOR A DORE S – SOCIEDA DE E M GER A L ,
S ÃO O S IMPRE SCINDÍV EIS (SOBRE T UDO A I A J)

E XIS T E A PR ÁT IC A SÉRI A DA
DEL EGAÇ ÃO/ REPRE SEN TAÇ ÃO

O P ODER E O S A BER S ÃO DIN Â MICO S
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Explicação do esquema B
Os adultos, homens e mulheres, a infância, a adolescência, a juventude, os idosos,
brancos e negros, sem exclusão de nenhum tipo, seja pela idade, raça, cultura, situação
económica... em cumplicidade e colaboração, acreditando uns nos outros, precisando
uns dos outros, cada um considerado imprescindível... serão - assim o espero, do ponto de vista da alternativa que proponho – os autênticos protagonistas de uma organização social apostada em atingir a utopia inédita e viável de outro mundo possível.
Em cada espaço, 1, 2 e 3, sentindo-se elas e eles como cidadãos e sentindo-se tratados pelos demais como tal, estabelecem as suas relações:
• como mães e pais com os seus filhos
• como profissionais com os seus co-laboradores
• como políticos de um partido com os cidadãos em geral, a partir dos desejos e
interesses, em primeiro lugar e, evidentemente, a partir também das necessidades
e dos problemas.
Os pais, os profissionais e os políticos, intervêm não “para” os cidadãos, mas sim “a
partir deles”
, dos seus desejos, interesses, críticas, sugestões, necessidades, problemas... “com” apoio dos seus desejos, interesses, críticas...
Intervêm pondo a tónica no “a partir de-com”
, porque têm a consciência de que a informação imprescindível sobre o que os cidadãos, em geral, desejam, necessitam, sonham... para as suas ruas , as suas aldeias, as suas cidades... têm-na os cidadãos de base,
os que estão “já ali”, os que vivem os espaços quotidianos, os que irrompem nos espaços públicos,
desejando torná-los seus, num espírito de colaboração, os que participam com as instituições
socioeducativas e políticas, os que, em resumo, dão sentido ao percurso dos seres humanos pelas
artérias em que passa a vida: as ruas, as praças de um bairro, de uma aldeia, de uma cidade.
Como é evidente, na rede de relações que forem configurando, privilegiarão a promoção e a participação dos seus filhos, colaboradores e cidadãos em geral, sem esquecer, sempre que necessário, a protecção dos mesmos.
Mas devem fazê-lo com a consciência, e tentando consciencializar os outros (Paulo
Freire falava em “conscientização”) de que a melhor forma de proteger um ser humano é incrementar a sua promoção e participação, a partir dele, com o nosso apoio.
Todo o processo organizativo que vai germinando mostra que, desde o princípio, os
cidadãos que assumiram, no campo familiar, profissional ou de um partido político,
a responsabilidade de se constituir como referências na acção socioeducativa e política (poderíamos até dizer apenas política, partindo do significado mais profundo
desta palavra) sentem, passe a redundância, o sentimento de ausência, provocado
pela evidência de que são os outros (filhos, colaboradores, cidadãos em geral) quem
detêm, como já indicámos atrás, a informação imprescindível (não só importante,
necessária, conveniente...).
Assim, a dinâmica que se estabelecerá entre ambos será:
• Exigência 4
• Comparação mútua da exigência
• Estratégia conjunta de acção
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Esta dinâmica é o motor do novo estilo organizativo, socioeducativo e político que propõe, de raiz, esta alternativa. No “dia-a-dia”
, quando se traçam as políticas públicas, se
desenham os espaços públicos, se definem e administram os seus bairros, aldeias e cidades, é ela [a dinâmica] que estabelece quem é considerado imprescindível.
Os imprescindíveis são os cidadãos infância, adolescência e juventude, os cidadãos colaboradores, em resumo, os cidadãos globalmente.
Naturalmente, aparece o desencanto, a desilusão, o desânimo, a falta de confiança nos outros, sobretudo naqueles que representam o poder, os políticos dos partidos. E, o que é
mais grave, a falta de confiança em si mesmo e nos iguais, própria da sociedade representada no esquema A. Mas é isso justamente o que abre o caminho para uma dinâmica social
participativa, na qual se sente o orgulho de ser cidadão, de viver e trabalhar na e pela sua
cidade, se reforça a confiança de cada cidadão em si mesmo e nos outros, surge o desejo
de cumplicidade, de colaboração entre os cidadãos em geral (associados, não associados,
técnicos ou políticos dos partidos) e, consequentemente, assim se vai formando o cidadão
soberano. E é partir da consciência da sua capacidade para participar e transformar que se
vai tornando real o pensamento de Benedetti, que começa este livro:

“NO HÁ MEDIDA QUE POSSA ABARCAR
TUDO O QUE SE TORNA POSSÍVEL
PARA QUEM COMEÇOU A PODER.”
E, como “começam a poder”
, então sim, existe a prática séria de delegação/representação, fazendo, quem delega, o acompanhamento do seu voto; e tendo por base uma perspectiva de Democracia Participativa para apoiar a Democracia Representativa.
O poder e o saber são dinâmicos, circulam, rentabilizam-se, são o cúmulo dos saberes e
poderes. Todos aprendem com todos, como dizia Paulo Freire.
É a partir desta sociedade alternativa que podemos dizer que existe democracia, a partir de uma
participação cidadã inter-geracional, global, que não esquece ninguém. Seria o fim do ”tudo
para a infância mas sem a infância”, “tudo para o povo, mas sem o povo”.
Antes de terminar este capítulo, umas breves sugestões:
• Tenho vindo a escrever “políticos de partido”. Não escrevi apenas “políticos”. É que,
para mim, assim como para qualquer democrata, a política não é feita pelos partidos
políticos e não faz qualquer referência aos partidos políticos.
A política refere-se aos cidadãos em geral, ao cúmulo dos desejos, ideias, sugestões,
críticas... dos ditos cidadãos.
A política vai sendo feita dia após dia, no com-viver, pelos cidadãos em geral.
Os partidos políticos, enquanto representantes dos cidadãos e técnicos da política, têm
o dever de tê-la em conta e, como porta-vozes dos cidadãos, de convocá-los para iniciativas de todo o tipo, em prol de uma melhor qualidade de vida democrática, precavendose, além disso, do risco de “o fascínio do poder” fazê-los esquecer-se daqueles que lhes
delegaram uma parte do seu poder e do seu dinheiro.
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Seria importante estarmos atentos, observarmos e analisarmos, ao longo da nossa vida quotidiana, a nível íntimo, pessoal, familiar e profissional, as diversas circunstâncias em que nos

4

Ver nota 2

encontramos, partilhando o espaço-tempo com outras pessoas, participando no nosso bairro,

5

Consultar www.cesarmunoz.org ou os livros

na nossa cidade, realizando, apresentando uma proposta de ante-projecto profissional, trans-

Viver, Educar: a partir da sedução, do amor e

formando-a em projecto, com outros cidadãos ou cidades...

da paixão e Pedagogia da Vida Quotidiana e

Observar e analisar se a metodologia em que nos apoiamos, o tipo de organização a partir da

Participação Cidadã.

qual estamos a sentir, a pensar e a agir tem por base o esquema A ou o esquema B. Quer dizer,
se estamos com o A, perpetuando e consolidando a não- democracia, ou com o B, centrados no
apoio à democracia participativa.
• (Os esquemas A e B, a metodologia da Pedagogia da Vida Quotidiana, nas quais se apoia todo este
documento, podem ser aprofundados através da minha página na Internet, dos meus documentos,
livros ou vídeos baseados na referida metodologia sociopedagógica que deu origem aos esquemas5)

6. Os Orçamentos Participativos de infância-juventude, estimuladores e garantes do “Novo”: a infância.
outra educação possível. outra cidade possível
Qualquer Orçamento Participativo sugere a participação cidadã. Origina espaço- tempo públicos democráticos.
• Ruas, praças, aldeias e cidades podem viver O NOVO, mostrando-se e mostrando como os
seus moradores e habitantes se podem transformar, partindo dos OP, em cidadãos conscientes da sua condição, uma vez que sentem – e não apenas pensam – que estão a exercitar a
democracia participativa, a política da “polis”
, e não a dos partidos políticos.
Estamos conscientes de que qualquer OP é um pretexto para um grande texto. E o grande texto
é O Novo, a Democracia Radical. Democracia não entendida como rígida, ditatorial...
Sim, entendida como a que está unida às raízes da democracia. Aquela que estimula os cidadãos
sem excluir nenhum. Não, como objectos. Sim, como sujeitos com direitos e deveres, com a capacidade para exercê-los (infância, adolescência e juventude, incluídos). Não como receptores
passivos de direitos. Sim, como sujeitos activos, que determinam o seu próprio civismo.
Se os OP constituem interessantes pretextos, meios para tornar real, prática e quotidiana a democracia participativa, os OPCJ, são pretextos, ainda mais motivadores do grande texto. Porquê? Porque a infância, a adolescência e a juventude são mais estimuladores do Novo, dada a
sua capacidade de imaginar, sonhar e fantasiar; e, partindo destes três potenciais de criação do
original, do espontâneo, têm mais possibilidades do que os adultos em conseguir o grande texto, de criá--lo, mantê-lo e incrementá-lo. O conceito participação é composto por três partes:
Pars (raíz latina) = parte
i (vogal de ligação)
ceps = o que toma Quer dizer, o que toma parte em, que partilha. O que se sente parte de.
Vejamos então o que os OPCJ costumam ocasionar nas cidades ou espaços em que são criados e
se desenvolvem:
• Os OPCJ com a presença da IAJ, principalmente da infância (por se tratar da idade que mais
mudanças pode originar), oferecem a garantia de trazer novidades, mudanças de estilo, de metodologia, de sentimentos e atitudes, em dois campos de acção participativa que, maioritariamente, resistem à mudança: as escolas, sobretudo, e as cidades.
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• Nunca se alcançará esse “Outro mundo possível”
, se não se der ou-

morte. Para continuar a manter este não democrático poder, forja-

tra forma à ideia que temos de: infância-adolescência-juventude;

se uma série de mentiras sociais sobre a IAJ.

escola-educação; cidade, praça, espaço público. Os OPCJ dão-nos

• Os OPCJ mostram essas mentiras, transformando-as em verda-

essa possibilidade.
• Isso quer dizer que qualquer profissional que apoie a participação
cidadã da IAJ, mais concretamente os OPCJ, será estimulado a ir ao
fundo das raízes da vida social e da vida quotidiana, questionando-se (e tentando encontrar respostas) sobre o que é a vida, o que
é viver, o que é o ser humano, o que e uma rapariga ou um rapaz,
quais são as linguagens do ser humano, o que é educar e o que é a
escola, o que é participar ou o que é uma cidade.
• A participação cidadã e o facto de se construir a cidade aproveitam e adaptam provérbios que a sabedoria popular criou. Existe
um que diz: “as obras são amores e não boas razões”.
No caso concreto do conjunto de processos de participação que se
levaram a cabo no âmbito do orçamento participativo de IAJ, em
Sevilha, utilizaram-se outros, que transcrevemos:
• “do dito ao feito há muita conversa”6
• “dito e feito”
• “do dito ao feito, trato feito”7 E não se trata apenas de provérbios. São realidades.

• A própria palavra infância (como já vimos, procede do latim infalere: o que não fala). Mas a infância fala muito e bem. O que lhe
falta são as plataformas dos adultos (partidos políticos, associações profissionais, sindicatos, etc.)
• A palavra futuro. A IAJ é presente, no futuro. Ninguém será futuro se não tiver participado no presente.
• Adolescente: aquele que adolesce, que está a crescer: a todos,
não apenas aos adolescentes, falta alguma coisa; portanto, todos
crescemos.
• Aluno: “o que não têm luzes”. A mensagem veicula a ideia de
que só o adulto professor tem luzes, isto é, não se reconhece o
saber da IAJ.
• No entanto, algo muito importante vai mudando, como a linguagem quotidiana, por exemplo: vai-se passando de palavras
como problemas, conflitos, necessidades para outras como desejos, sonhos, utopias, interesses ou propostas.
• Vai mudando também aquilo que, no ser humano, é mais difícil

• Os cidadãos, em geral, trabalhando num espírito de cumplicida-

de mudar: as atitudes. Estamos a passar das atitudes de pedir, pro-

de, conseguem novas realidades, sobretudo quando se envolvem

testar, queixar-se e zangar-se para as de pedir e possibilitar, pedir

os cidadãos pertencentes ao grupo IAJ.

e colaborar, propor...

• Quando se organizam encontros de advogados ou de médicos, por

• Lentamente, vai-se tornando patente a passagem do grande pre-

exemplo, quem lá está são os advogados e os médicos. Quando se

texto democrático que é o orçamento participativo para o grande

organizam encontros sobre a IAJ, a infância, os adolescentes e os

texto: a democracia participativa e a participação cidadã.

jovens nunca são chamados, verificando-se a contradição histori-

• Vai-se conseguindo algo de básico: o facto de que os adultos se

camente mantida: “tudo para a IAJ sem a IAJ”. Nos OPCJ, a IAJ está
presente, viva e é protagonista

começaram a relacionar com a IAJ sem ser de um ponto de vista
paternalista, proteccionista, fácil de trabalhar, organizando acti-

• Os OPCJ põem a claro todas as mentiras sociais que a maioria dos

vidades “para” a IAJ.

adultos sente, pensa e diz sobre a IAJ, num mundo em que grande

• Paulatinamente, vai-se consolidando o conceito de “A PARTIR

parte das cidades e aldeias são organizadas e dirigidas com base
num paradigma, um modelo adulto central, constituído maioritariamente por homens, brancos, ricos, que se apresentam como
exemplo a seguir enquanto núcleo organizador da vida social.
Eles tentam monopolizar todo o poder e todo o saber e, ao mesmo
tempo, transmitir a mensagem de que são os únicos importantes.

DE-COM” (trabalhar, organizar actividades...., “A PARTIR DOS/AS”
desejos, sugestões, inquietações, dúvidas... da IAJ, “COM” o apoio
dos desejos, inquietações, sugestões... dos adultos).
• A palavra participação torna-se real: participar é fazer parte de
algo que se sente como seu.

De tal forma importantes, que sentem e pensam que aqueles que

• Começa a ser evidente que a participação da IAJ na vida social da

constituem a IAJ não têm importância nem terão até serem adul-

sua cidade ou bairro é imprescindível – e não apenas conveniente,

tos. Enquanto não forem adultos são considerados seres humanos

necessária e positiva.

na “sala de espera” do único que é: o adulto. E os idosos, por sua
vez, são vistos como aqueles que estão noutra “sala de espera”: a
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• É possível começar a perceber que, para além de a letra “P” pertencer à palavra Protecção, pertence também a outras duas, talvez mais importantes: Promoção e Participação. A

6

melhor forma de proteger o ser humano, em geral, e a IAJ, em particular, é facultar-lhes a

expressão refere-se à diferença existente entre

participação na vida social.

aquilo que se diz e o que se faz, remetendo para

• Estão a tornar-se reais, em diversas cidades, bairros e aldeias, os artigos 12 a 14 da Convenção

uma certa inconsequência das afirmações que se

Internacional dos Direitos da Infância, que dizem respeito aos direitos essenciais da IAJ: opi-

fazem. NT

nião, participação, reunião...
• Consequentemente, vai mudando a cultura política e administrativa.

7

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”. A

Utilizado para expressar a conformidade entre o

que se acordou fazer e o que se fez. NT

• Começam a ter consciência, ou a estar mais conscientes do seu sentir, saber e poder. Esta foi
uma realidade muito estimulante que vi na IAJ do OPI de Sevilha, quando, numa assembleia
por ela organizada com o apoio de adultos, responderam às três perguntas fundamentais do
encontro. Essas perguntas eram: O que é, para mim, o orçamento participativo da IAJ?; Que
tipo de sentimentos me despertou o orçamento participativo da IAJ?; Para que me serve? Eis as
respostas:
1. O que é, para mim, o OPCJ?
Uma oportunidade para melhorar;
Uma forma de aprender a votar e dar votos
Uma forma de aprender a respeitar toda a gente
Uma forma de aprender a falar em público
Uma oportunidade para conhecer sítios novos

2. Que tipo de sentimentos me despertou o OPCJ?
Contentamento / Alegria por: me divertir; ver melhorias nos nossos bairros; poder fazer propostas; poder construir alternativas; conhecer mais pessoas.
Inquietação [motivada por outras realidades].

3. Para que me serve?
Para me poder expressar face a pessoas de outra idade;
Para que os adultos nos dêem um voto de confiança, nos apoiem, escutem o que queremos,
nos compreendam e respondam aos nossos desejos e inquietações;
Para podermos tentar, conseguir, transformar, ter opinião, ter em conta os desejos dos outros, decidir, trabalhar em conjunto, partilhar, reunirmos sem pressão, sem que ninguém
nos intimide; e falar como se estivéssemos numa praçazinha;
Para podermos ter ordem e organização;
Para conseguirmos que se faça alguma coisa, mesmo que não seja o que eu proponho;
Para conseguirmos um mundo melhor.
Como poderá constatar quem se relacionar com estas novas realidades originadas pelos OPCJ,
começam a aparecer os indícios do Novo.
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7 - Os Orçamentos Participativos de infância-adolescência-juventude
O meu agradecimento às pessoas que me ajudaram com documentação escrita e fotográfica, pelo que ela tem de informação directa sobre os factos das vidas quotidianas dos diversos OPCJ com os quais tive o prazer e o privilégio de conviver, trabalhando. Dadas as limitações de espaço que tem qualquer publicação, as minhas
desculpas por não me ter sido possível incluir toda essa documentação.

7.1. Orçamento Participativo de Infância de São Paulo
Félix Sánchez, coordenador do Orçamento Participativo da cidade, e um dos criadores do OPCJ, avalia-o como:
a) um programa inovador na gestão das políticas públicas;
b) um mecanismo de participação cidadã, que harmoniza a democracia directa
com a representação, favorecendo assim o protagonismo real da infância;
c) uma forma de exercício da cidadania;
d) uma das esferas constitutivas da participação cidadã em São Paulo;
e) uma proposta assente numa concepção de infância que recusa os estigmas baseados nas suas incapacidades;
f) o reconhecimento da infância como um grupo etário que faz parte do universo
dos cidadãos;
g) um exercício activo e quotidiano de direitos;
h) uma aprendizagem directa e uma experiência de conhecimento da realidade a
partir da vivência, o que nos dá ferramentas para a vida.
Além disso, «o OPI tem por base uma concepção radicalmente democrática da gestão das políticas públicas. Para tal, estimula e apoia-se na transformação das crianças em protagonistas imprescindíveis dessa mesma gestão da política pública. Isso
supôs o resgate de uma concepção de solidariedade e cumplicidade inter-geracional
baseada na noção de que a infância e a adolescência devem ser abordadas com uma
metodologia que põe a tónica numa síntese de protagonismo infanto-juvenil e cumplicidade inter-geracional. É o designado “a partir de/com”
, uma fórmula feliz posta
a circular pelo educador, pensador e especialista espanhol César Muñoz».

7.2. Orçamento Participativo de Infância-adolescência de Sevilha contributo da equipa de
orçamentos participativos com a infância e a juventude de sevilha, laboraforo8
No âmbito das democracias participativas, os Orçamentos Participativos de Sevilha
têm uma história recente mas muito intensa, ao incluírem no processo as crianças,
os rapazes, as raparigas e os jovens no segundo ano da sua aplicação. Após três anos
de trabalho – de investigação, dinamização e participação – com estes grupos, foi
possível recolher alguns dados que consideramos optimistas.
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Por exemplo:
a) Desenvolvimento das competências básicas na educação primária e secundária,

8

Equipa constituída por Dolores Limón

incluindo os aspectos emocionais, que parecem não ser claramente contemplados

Domínguez, José Luis Carrasco Calero, Jorge Ruiz

pela legislação;

Morales, Rocío Valderrama Hernández, Mercedes

b) melhoria do rendimento e alcance de objectivos educativos nos níveis escolares e nos processos de amadurecimento em que se encontravam os participantes.
Dito de outra maneira, verificou-se um enriquecimento geral, e em caso nenhum
qualquer atraso que tivesse dificultado o desenvolvimento pessoal de cada participante;

Rubio Juárez, Carolina Montero Revuelta e Pablo
Galán Pineda.

9

Em 2006, por proposta de uma menina do bairro

Polígono Sur, de Sevilha, criou-se a plataforma
GMS – Grupo Motor de Sevilha, com o objectivo

c) aumento da auto-estima e da importância no grupo, o que contribui para a cons-

de estruturar a participação das crianças em toda

trução uma identidade positiva, de si e dos seus iguais;

a cidade e de promover o relacionamento entre as

d) aumento das expectativas quanto ao que cada pessoa é capaz de fazer quando se

crianças dos bairros. NT

sente imprescindível num processo de participação e co-protagonismo;
e) relevância social e valorização do co-protagonismo necessário entre os elementos destes grupos e a sociedade civil;
f) enriquecimento das iniciativas públicas, uma vez que se aproximam dos interesses, ideias, sonhos, propostas e necessidades destes participantes;
g) crescimento pessoal e profissional de quem trabalha com estes grupos;
h) dinamização dos processos de participação através de estratégias mais criativas, dinâmicas, dialógicas, complexas e, o que é mais importante, positivas para
a relação entre gerações; em muitos casos foram visivelmente mais interessantes
para os técnicos, os políticos e os cidadãos adultos;
i) possibilidade da utopia, isto é, as crianças, os rapazes, as raparigas e os jovens
foram reconhecidos como pessoas, interlocutores válidos, enfim, gente sensata,
com ideias e propostas que podiam melhorar a qualidade de vida da cidade;
j) arranque de outros processos de participação, como foram as propostas de orçamentos participativos, com clara orientação participativa, de auto-gestão, de
auto-suficiência e interdependência: lazer nocturno, jogos infantis nos pátios das
escolas, ateliês de rádio e inter-geracionais. Paralelamente ao processo, os orçamentos participativos nas escolas, os conselhos de representantes e os GMS9.
O OP favoreceu, em Sevilha, a construção de outra cidade possível num outro mundo
possível, assim como nos deu um testemunho, uma prova irrefutável, de que, para
uma sociedade avançar, ela precisa de toda a população e, muito particularmente,
deste grupo a que nos temos vindo a referir. Igualmente, permitiu-nos saber que a
nossa iniciativa não estava só, mas permitiu-nos também aprender com aquilo que
outras pessoas tinham feito nalgum sítio muito distante, possivelmente com uma
metodologia muito semelhante. Ganhou também credibilidade perante os que se
mostravam mais cépticos, embora estivéssemos cientes de que, numa experiência
não tão próxima, apenas nos poderia ser útil em certas ocasiões.

395

OS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS DA INFÂNCIA1 E DOS JOVENS, BASES DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DA POLÍTICA DA POLIS

7.3. Orçamento Participativo de Infância-adolescência de Fortaleza10
10

Realizado com base no texto “Crianças e

Adolescentes: Da afonia social à participação nas
discussões sobre políticas públicas”, de Neiara de
Morais

11

Realizado com base no texto “Experiências

participativas da juventude em Portugal:
Reflexões emergentes do caso do OPJ da Trofa”, de
Giovanni Allegretti, Maria Andrea Luz da Silva e
Francisco Freitas

O direito à participação de crianças e adolescentes é proclamado em normas nacionais e internacionais, nomeadamente quando estabelecem o direito à livre manifestação de pensamento e a ver a sua opinião ser tida em conta nos assuntos que
os afectam. Nas duas últimas décadas, muitas acções, projectos e programas, governamentais e não-governamentais, passaram a incorporar a participação como
uma das suas linhas de orientação. No presente artigo, pretendo abordar algumas
questões que as experiências em curso trouxeram à tona. Para tanto, tomarei como
referência o caso emblemático, pela riqueza de elementos que nos dá, do Orçamento
Participativo Criança e Adolescente de Fortaleza (Brasil), experiência acompanhada
quotidianamente no período de 2005 a 2009.
Sob a mesma designação de “processos participativos”
, encontram-se experiências
muito diversas, com diferentes potenciais democratizantes. Todas elas, no entanto,
levantam questões éticas, políticas, metodológicas e operacionais que não poderão
ser negligenciadas, sob pena de se transformarem em simulacros que não promovem direitos e não constroem espaços efectivamente democráticos.

7.4. Orçamento Participativo de Infância-juventude da Trofa.11 Um processo incremental
para valorizar a sabedoria dos jovens?
Nas actas das reuniões de avaliação do primeiro ano, salientou-se a necessidade de
envolver mais visivelmente os participantes na avaliação do processo, de articular
melhor a composição do GATOP (quanto à composição e tarefas específicas dos 10
membros fixos) e as suas relações com o parceiro externo da Universidade de Coimbra, que tinha realçado pequenos momentos de subvalorização do potencial de colaboração entre as duas entidades.
Em função desta avaliação e da possibilidade de rever anualmente o Regulamento do
Processo, de acordo com a sua natureza em constante evolução, prevista desde o início, o OPJ do ciclo sucessivo (que manteve uma articulação das fases relativamente
ao ano lectivo escolar 2011-2012) viu uma série de inovações centradas na construção
de “multiplicadores sociais” com o intuito de maximizar os impactos sociais do processo, reduzindo os custos organizacionais para a administração municipal. Uma tal
estratégia levou, nomeadamente, às seguintes modificações:
a) Em Setembro de 2011, reuniões realizadas pelo GATOP garantiram algum espaço
aos jovens participantes do ano anterior, de modo a que fizessem sugestões capazes de reorientar as regras e a organização do ciclo do segundo ano. Apesar desta
consulta “informal”
, não foi oficialmente previsto um espaço público para a revisão colectiva do Regulamento do OPJ, cuja alteração continuou a ser da responsabilidade do executivo, sob proposta do GATOP. De facto, esta hipótese de revisão
colectiva – muito frequente nos OP de Brasil e Espanha – nunca foi praticada em
Portugal, até a aparição, em 2012, do Orçamento Participativo Jovem de Condeixa.
b) Para o OPJ 2012 foram multiplicados e diferenciados os instrumentos de comunicação sobre o processo, reformulando-se o website oficial e eliminando-se um
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blog sem grande interacção (espaços de comunicação anteriormente duplicados
de forma pouco útil), e aperfeiçoando os conteúdos e as tarefas de gestão da página Facebook, que se tornou mais um espaço de intercâmbio emocional entre os
jovens do que um suporte para a informação institucional, conforme era antes.
Infelizmente, a necessidade de substituir uma página Facebook pessoal do OPCJ
por uma institucional – para respeitar as novas regras da rede social – fez com
que se perdesse parte dos mais de 800 contactos de “amizade” já conseguidos no
ano anterior. A experiência dos participantes do ano 2011 foi também usada (embora tardiamente) na elaboração de alguns folhetos de publicidade do OPCJ que
sublinhavam – usando a experiência directa dos proponentes dos projectos vencedores do ano anterior – a oportunidade que pode representar o facto de participar e fazer propostas no Orçamento Participativo. Inexplicavelmente, a Câmara
Municipal investiu recursos em amplos placards publicitários do OPCJ, colocados
em espaços públicos de grande visibilidade, cujo estilo de promoção (incluindo os
rostos dos jovens que aí apareciam para convidar a participar do OPCJ) parecia
bastante anódino em relação às peculiaridades do território trofense. A avaliação
de quais os resultados práticos que os diferentes tipos de suportes de informação
e publicitação poderão ter gerado ainda não foi feita detalhadamente pelo GATOP,
mas é indubitável que, no segundo ano, o investimento na promoção da imagem
do processo foi mais visível, dando conta aos munícipes de uma maior centralidade reconhecida pela Câmara ao processo. Esta visibilidade incluiu um concurso
público – entre os jovens – para reestruturar o logótipo do processo participativo,
escolhido pelo GATOP entre 26 recebidos. Uma tal medida contribuiu, sem dúvida, para enraizar mais o conhecimento do OPCJ nas comunidades escolares e
entre os jovens do concelho. Também foi criado um “Prémio Memória”
, destinado a
produtos visuais concebidos e realizados pelos próprios participantes do OPJ, para
testemunhar o percurso participativo e deixar marcas da experiência para os anos
posteriores. O prémio principal deveria ser uma participação no festival de audiovisual “Democracine”
, na cidade de Porto Alegre, Brasil.
c) O segundo ciclo do OPCJ iniciou-se formalmente só depois de uma cerimónia oficial de “colocação da primeira pedra” nos projectos premiados no ano anterior, na
qual foram distribuídos questionários aos participantes para avaliar as “expectativas” quanto ao processo. Porém, no final do mês de Maio de 2012, na altura da
Assembleia de votação das novas propostas, ainda as duas obras do ano anterior não
tinham sido completadas por dificuldades na elaboração dos procedimentos legais
prévios à execução das obras. Tais atrasos pareceram bastante inexplicáveis na medida em que decorreram quase seis meses entre a votação das propostas vencedoras
de 2011 e a aprovação do orçamento municipal para 2012, tempo aparentemente suficiente para a Câmara tomar as medidas para a implementação das obras. Contudo,
a demora em realizar essas obras resultará dos problemas burocráticos associados à
elaboração dos procedimentos e às novas regras de controlo financeiro aprovadas,
para os municípios, pela administração central.
d) Interessante parece também a alteração do mecanismo de votação final das
propostas apresentadas pelos jovens participantes no OPCJ 2012, este apostou
numa “votação múltipla”
, de forma a evitar um mecanismo gerador de excessiva
competição entre as diferentes propostas, favorecendo antes a serena avaliação de
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uma série variada de projectos em que os votantes presentes na assembleia final
poderiam identificar-se. Assim, o GATOP estudou uma fórmula (já experimentada
noutros Orçamentos Participativos) através da qual os votantes recebiam fichas
de voto de diferentes valores e cores, para poderem apoiar mais de uma proposta,
por ordem de preferência. O resultado premiou algumas propostas mais “transformadoras”
, bem defendidas pelos próprios apresentadores, sem deixar de lado
outras de alto valor social, que ganharam apoios inesperados (como uma proposta
para um programa de apoio a toxicodependentes, que ganhou 107 votos apesar de
a proponente não ter comparecido na assembleia de voto).
e) Foi feito um importante investimento para se aumentar a qualidade deliberativa
do processo e ter propostas mais diferenciadas, em tipologia e quantidade, mas
também capazes de veicular debates sobre a solidariedade no território trofense.
Entre as acções destinadas a este efeito, houve um sensível aumento do número
de encontros (em 2012 realizaram-se 18 contra os 6 realizados em 2011) entre o
GATOP e várias organizações do tecido associativo local, incluindo várias associações territoriais não estatutariamente juvenis, mas que contam normalmente com
a participação de um elevado número de jovem voluntários (como os bombeiros
voluntários, alguns clubes desportivos ou uma associação de pais de crianças com
necessidades educativas especiais). Mas, sobretudo, houve um amplo investimento de energias para aumentar o número de professores interessados em promover
o OPCJ nas escolas, como meio de debate ligado aos temas da cidadania e da crise
que atinge Portugal e a União Europeia, mas também destinado a qualificar o debate sobre os temas económico-financeiros e a capacidade individual dos jovens
para dar contributos nesta área.
Vale a pena realçar que foram dois os instrumentos principais desta última estratégia. Um foi a chamada “Exposição+ Financeira”
, um evento de carácter interactivo
que teve lugar em Janeiro de 2012, promovida pela Câmara Municipal da Trofa e pela
Universidade de Aveiro como parte do projecto “Matemática Ensino – PmatE”. Destinada a jovens dos 7 aos 17 anos, decorreu num lugar muito frequentado pelos jovens,
o Aquaplace, e contou com cerca de 600 visitantes. Contemplou actividades na área
das finanças pessoais através de jogos, simulações e da manipulação do dinheiro.
Em paralelo, na Escola Secundária da Trofa, foi também organizada uma conferência
sobre literacia financeira. Um segundo âmbito de acções para garantir o aumento da
qualidade deliberativa e a expansão da participação no OPCJ desembocou na organização de um curso de formação para professores chamado “Educação para a Participação Cidadã”
, que contou com 27 formandos de diferentes escolas da Trofa (aos quais
se somaram alguns funcionários e colaboradores da Câmara Municipal); decorreu
nos meses de Março e Abril de 2012, tendo tido uma avaliação muito positiva (4,8 de
média num total de 5) dos formandos. Organizado pelo grupo de consultores do Centro de Estudos Sociais de Coimbra (no âmbito do projeto “OPtar”), em conjunto com
a Câmara da Trofa, a Associação In Loco e o Centro de Formação da Associação de Escolas da Maia e Trofa (Centro de Formação de Professores), o curso tinha como objectivo motivar mais os professores a serem parte activa do OPCJ e mobilizar turmas de
alunos e jovens no próprio âmbito de trabalho e vida quotidiana, mas quis oferecer
também uma formação prática sobre técnicas de debate e orçamentação colectiva.
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Contando igualmente com a participação de convidados estrangeiros, como o pedagogo catalão César Muñoz, criador do método da “pedagogia da vida quotidiana”
e consultor de alguns dos maiores Orçamentos Participativos Jovens do Brasil e da
Europa (entre eles Sevilha, São Paulo e Fortaleza), o percurso de formação revelou-se
uma surpresa para todos os actores envolvidos, tornando-se um espaço de “aprendizagem mútua” capaz de dar novo impulso e entusiasmo aos organizadores e participantes da última fase do Orçamento Participativo. O curso funcionou como um
verdadeiro “multiplicador” da qualidade do produto e da qualidade do processo; em
termos metodológicos, propôs algumas “simulações” que os professores julgaram
úteis para discutirem com as próprias turmas escolares os desafios da democracia
participativa. Um dos segredos para o bom arranque do curso foi, sem dúvida, o facto
de ter sido concebido como um curso certificado e acreditado junto do Conselho da
Formação Contínua de Professores, que permitia a obtenção de um crédito por parte
dos participantes, crédito este importante para o respectivo processo de avaliação,
conforme o previsto no regime de avaliação dos docentes, e como contrapartida do
empenho destes na dinamização dos percursos participativos. O Município da Trofa
pareceu dar muita importância a este evento, pois a Presidente da Câmara quis estar
presente na abertura do curso “para, de forma entusiástica, dar a cara pela instituição num evento em que acreditamos profundamente”
, conforme afirmou.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
E TECNOLOGIA
FALSOS DILEMAS
E VERDADEIRAS
COMPLEXIDADES
1. Introducão
Desde a década de 90, o uso de tecnologias de informação de comunicação (TIC) em processos democráticos tem sido definido como “democracia electrónica” (ou e-democracia) ou democracia digital. Contudo, historicamente, a ideia de tecnologias de comunicação como meios
para incrementar processos políticos é um fenómeno que sempre acompanhou as inovações
tecnológicas: por exemplo, no início do século XIX o telégrafo foi visto como um meio de estabelecer uma comunhão universal entre ocidente e oriente (Vedel, 2003).
Nos anos 70, por sua vez, pesquisadores afirmavam que a democracia representativa poderia
ser renovada pelas tecnologias então emergentes (Laudon, 1977). Por exemplo, a TV a cabo foi
pensada como uma forma de se incrementar valores democráticos através de transmissões de
assembleias ou primeiras tentativas de votos electrónicos no que ficou conhecido como “teledemocracia” (Arterton, 1987). Já nos anos 80, autores destacaram o potencial das TIC pra radicalizar a democracia em direcção à participação directa dos cidadãos na política (e.g. Barber, 1984).
Dada a percepção de crise da democracia representativa juntamente com o aumento da acessibilidade e popularidade da internet nos anos 90 (Trechsel, 2004), novas expectativas foram criadas.
Uma vez que as TIC começavam então a oferecer um meio de comunicação confiável, que apresentavam tanto menores custos e mais facilidade para diferentes actores se tornarem também
criadores e emissores de mensagens, diversos estudiosos optimistas afirmaram que os processos
democráticos e a eficácia governamental poderiam ser alterados de forma revolucionária (Levy,
1997; Castells, 2003).
Não obstante, defende-se aqui que se deve abandonar a perspectiva “revolucionária” das ferramentas digitais. Como Wright (2012) já defendeu, não se pode avaliar o potencial e efeitos das
ferramentas digitais apenas no enquadramento revolucionário ou poderemos facilmente ignorar ou não avaliar correctamente as mudanças proporcionadas por tais instrumentos. Além
disso, tal perspectiva dos potenciais tende a ser baseada num determinismo tecnológico, que
acredita que as ferramentas moldam completamente a acção humana, ignorando a importância
dos actores, processos e instituições políticas (Coleman, Blumler, 2009).
Desta forma, como já amplamente reconhecido na literatura de e-participação e e-democracia,
deve-se abandonar a questão dos “potenciais” das ferramentas digitais e pensar-se em formas
de uso (Salter, 2004), ou seja, diferentes usos das ferramentas irão levar a diferentes resultados,
sendo vários factores importantes para se explicar os resultados, como o design das ferramen4 01
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tas, arranjos institucionais, capital social, o escopo da participação, o empodera1

http://www.pewglobal.org/2012/12/12/

mento do processo, entre outros. Além disso, defende-se a posição sociotécnica, ou

social-networking-popular-across-

seja, as tecnologias são moldadas pela acção humana, mas também são capazes de

globe/

interferir nos diferentes processos em que são utilizadas. Isso significa reconhecer
que o design de ferramentas digitais e de processos participativos online carrega va-

2

Para os leitores interessados em

lores e interesses dos agentes que o ofertam, impactando e sendo impactos por esses

detalhes das iniciativas, a maioria das

próprios processos. Dessa forma, actualmente, acredita-se ser mais válido questio-

referências são acompanhadas de links

nar: Como os diferentes designs das ferramentas online, como o desenho institucio-

correspondentes aos casos.

nal dos processos participativos e como as diferentes formas de uso e apropriação
de tais oportunidades de participação online irão interagir, em diferentes contextos,

3

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/

observatorio/

para o resultado final? (Coleman, Blumler, 2009; Macintosh, Whyte, 2008; Salter,
2004; Wright, Street, 2007).
Desta forma, o estudo do uso das TIC em processos de orçamento participativo justifica-se, em nossa visão, primariamente por dois motivos. Primeiramente, apesar
de não ignorar a questão da exclusão digital, deve-se reconhecer que a internet e as
redes digitais similares não são mais “novos meios”. Já existe um número razoável
de indivíduos que são nativos digitais ao mesmo tempo que um crescente número de
indivíduos conecta-se através de múltiplos aparelhos, que se tornam gradativamente mais móveis, baratos e de uso simples. Ainda que se considere a exclusão digital,
processos inclusivos de orçamento participativo não podem ignorar uma parcela da
população que tem o uso de ferramentas digitais como um elemento de seu quotidiano. Se, actualmente, os indivíduos fazem compras online, informam-se online,
entretêm-se e conversam online (inclusive sobre política)1, parece-nos natural que
participem online.
Em segundo lugar, apesar de ainda serem minoria em relação ao número total de
OP no mundo (Sintomer et al, 2012), gradativamente vemos mais processos realizando experiências com as TIC. Por exemplo, alguns dos maiores e mais antigos OP
do Brasil (Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife) agora apresentam edições ou fases
virtuais, assim como os dois únicos casos de OP no nível estadual brasileiro (Espírito
Santo e Rio Grande do Sul) também apresentam opções online nos seus procedimentos. Num outro contexto, dois casos mais recentes e bem sucedidos de OP em
Portugal (Cascais e Lisboa) também apresentam fases online.
Dessa maneira, justifica-se uma maior atenção a tais experiências inovadoras, avaliando os diferentes efeitos de tal adição de tecnologias aos OP que tendiam a ser fortemente baseados em processos presenciais. Portanto, este artigo procura realizar
tanto um breve estado da arte dos principais usos das TIC em OP a nível internacional, assim como iniciar uma discussão dos principais conflitos e complexidades ao
adicionar-se etapas online aos processos de OP.
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2. Usos da tecnologia
Nesta secção, buscamos apresentar alguns projectos inovadores na relação entre OP
e TIC. Por se tratar de um mapeamento, apenas a relação será descrita, assim como
consequências mais tangíveis de cada um dos processos.2 A divisão feita entre os
diferentes usos de tecnologia faz-se de maneira funcional. Ou seja, classifica-se os
casos a partir da função / objectivo principal de cada dispositivo tecnológico utilizado: informação, mobilização e participação.

2.1. Informacão
Primeiramente, grande parte dos processos de orçamento participativo apresenta
um website com informações diversas. Não obstante, referimo-nos a iniciativas e
experiências que vão além das informações básicas, geralmente encontradas em tais
sites, como explicações gerais do processo, agenda das reuniões, orçamento disponível e informações sobre como participar.
É perceptível que, apesar de vários websites apresentarem secções explicativas de
“como participar”
, poucos efectivamente permitem que o cidadão se informe e se
capacite de maneira mais profunda pelo website. Por exemplo, no município de Miraflores, Peru, há inúmeras informações profundas sobre o processo, o que inclui
módulos de treinamento e mesmo minutas das reuniões. De maneira mais sofisticada, Modena, em Itália, realiza a transmissão online das reuniões presenciais pela
internet e permite a possibilidade dos interessados serem informados sobre o processo por SMS. Ou seja, aqui estamos a referir-nos a informações que permitem ao
cidadão inteirar-se do processo seja para tomar parte do mesmo seja simplesmente
para monitoriza-lo. Outra vantagem é a possibilidade do cidadão conseguir informar-se o suficiente para se introduzir no processo durante a sua realização. Ou ainda, se algum cidadão não conseguiu acompanhar a iniciativa desde o seu início, tais
websites vão muni-lo de informações suficientes para que possa entrar em outras
fases do processo.
Em outros casos observa-se ainda a utilização de diversos recursos de multimédia
para tornar a informação mais compreensível a qualquer indivíduo interessado na
questão, seja para participação seja para monitorização. Um exemplo bastante comum em OP está no uso de geo-referenciamento, ou seja, a utilização de informações
localizadas geograficamente em mapas digitais. Surpreendentemente, há mais de
duas décadas, Porto Alegre começou a usar a internet para permitir que os cidadãos
monitorizem a execução do orçamento (Vaz, 2009). Da mesma forma, em 1997, a cidade de pequeno porte Ipatinga (Brasil) começou a usar informação online geo-referenciada sobre o investimento de recursos e o status de obras públicas (Faria, Prado,
2003). Recentemente, tais aspectos também podem ser encontrados no Orçamento
Participativo de Porto Alegre, no qual os agentes da Prefeitura combinaram duas
iniciativas: o ObservaPOA3 e o OP. A primeira refere-se a uma iniciativa de transparência e accountability, focada na exibição dos estudos sobre a cidade em diferentes
aspectos, tais como acesso à educação, saúde, e índice de desenvolvimento humano.
As ferramentas do site também permitem verificar a “bússola do desenvolvimento”
,
na qual o utilizador tem uma noção gráfica do avanço ou não de indicadores sociais
4 03
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no seu bairro. De maneira similar, o sistema permite o uso de mapas digitais para a
4

http://www.portoalegre.rs.gov.br/op_prestacao/

acomp.asp

localização das obras por região de planeamento. Vale mencionar que O OP de Porto
Alegre foi um dos primeiros a realmente permitir a monitorização das obras online, exibindo informações bastante completas dos diferentes projectos aprovados e
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Por exemplo, pesquisa conduzida no estado

do Rio Grande do Sul (Brasil) demonstrou que
pelo menos 17% dos habitantes do estado não se
envolviam em processos participativos devido à
falta de informações sobre as oportunidades de
participação (Bandeira 2001).

6

Processo financiado pela Comissão Europeia e

realizados, permitindo ao cidadão filtrar as obras por ano e por órgão da prefeitura 4.
Num exemplo não brasileiro, a cidade de Solo, Indonésia, com o apoio de sistemas de
informações geográficas, oferece uma plataforma online com mapas interactivos
para cada bairro da cidade, que podem ser impressos para informar as discussões
das assembleias presenciais. Nos diferentes mapas e visualizações fornecidos, as
questões relevantes para cada bairro (e.g. indicadores de acesso a serviços) são enfatizadas de maneira acessível para os mais variados grupos sociais.

coordenado por um dos autores, Tiago Peixoto.
Mais em: http://theconnectedrepublic.org/
posts/194

7

Todos os dados foram retirados do wiki abaixo.

http://participedia.net/en/cases/participatorybudgeting-sms-jarabacoa-dominican-republic

8

Por fim, cabe mencionar que a validade do uso da

telefonia para fomentar a participação tem sido
identificado com similar grau de sucesso também

2.2. Mobilização
Enquanto a literatura de inovações participativas tende a focar-se nos seus participantes (e.g. quem participa e qual o impacto sobre ele), menor atenção tem sido
dada aos não participantes e, ainda menos, sobre suas razões para não participarem.
A evidencia existente, entretanto, sugere que um significativo número de cidadãos
não participa em tais iniciativas simplesmente por não estarem cientes de tais oportunidades5. Nesse sentido, estudiosos frequentemente enfatizaram a importância
de campanhas de mobilização e de publicidade como forma de reforçar a participação (Ryfe e Stalsburg, 2012).

em outras formas de participação política. A título

Para a mobilização de novos participantes, diversos métodos já foram tentados,

de exemplo, estudos experimentais observaram

usando tecnologias digitais. O Município de Belo Horizonte (Brasil) é um caso em-

os efeitos de mensagens de texto (SMS) em

blemático, pois tal prefeitura já utilizou convocação por boletins electrónicos por

processos eleitorais e todos indicando um

email (mais de 300 mil foram enviados em 2008), anúncios em blogs e sites muito

aumento significativo nos níveis de votação após

visitados na região da cidade (e.g. blogs de agenda cultural da cidade) e a possibili-

tal mobilização (Dale & Strauss 2009, Malhotra et

dade de se convocar amigos para a votação por email através do próprio site do OP

al. 2011).

digital (Nabuco et al, 2009).
Ao mesmo tempo, o acesso crescente a telefones celulares nas últimas duas décadas
trouxe novos prospectos para o uso do telefone como um meio de mobilizar as pessoas para a participação. O primeiro uso conhecido de tal tecnologia para este fim
aconteceu em 2004 no município de Ipatinga, Brasil6.
Apoiado por uma intensa campanha mediática (e.g. TV, rádio e jornais), a administração da cidade iniciou uma experimentação em quatro dos seus nove distritos usando
o telefone como forma de envolvimento das pessoas nas assembleias presenciais.
Em segundo lugar, foi utilizado um sistema automatizado de ligações para os cidadãos da cidade usando uma gravação com a voz do prefeito; convidando os cidadãos
para comparecerem às assembleias de suas regiões. Nesse sentido, 2.950 SMS foram
enviados e 30.817 ligações foram efectuadas. Segundo uma pesquisa independente,
comparada com o ano anterior, os quatro distritos do teste tiveram, em média, um
crescimento de 14,7%, enquanto o restante sofreu uma quebra da participação de 16%.
Como os resultados abaixo ilustram, quando os participantes foram questionados
sobre qual o meio que mais os motivou a comparecerem aos encontros do OP, mais da
metade dos participantes afirmou que foram as ligações de telemóvel e mensagens
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SMS. É importante destacar que, nesse caso, alguns meios massivos de comunicação
no qual o governo empenhou uma significativa quantidade de recursos, em comparação com o telefone, apresentou um efeito perceptivelmente inferior na mobilização
dos participantes.

Gráfico 1 Efectividade de diferentes meios de
comunicação

Fonte Trechsel & Kies, Electronic Democracy
Centre 2004

Depois de tal experiência, o Banco Mundial tem fomentado o uso da telefonia como
meio de mobilização em várias experiências democráticas em diferentes países, como
a República do Congo e Camarões, replicando com sucesso os resultados obtidos anos
antes em Ipatinga. Por exemplo, no município de Jarabacoa na República Dominicana,
números de telemóvel foram colectados como forma de incentivo ao comparecimento
nas reuniões presenciais num dos distritos da cidade, inclusive contando com mensagens personalizadas à parcela feminina da população, incentivando assim uma mobilização de género . Segundo pesquisa7 realizada no distrito em causa, houve 32,2%
de novos participantes, enquanto nos distritos sem SMS esse número foi de 20,9% de
novos participantes. Além disso, 78% dos participantes da pesquisa realizada após o
evento identificaram o SMS como um mecanismo muito útil para ser informados das
reuniões, sendo que 62% dos novos participantes e 54% dos participantes que estavam
retornando souberam do OP através de SMS. Finalmente, 55% dos entrevistados declararam que o SMS foi a principal razão para comparecerem nas reuniões presenciais8.
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2.3. Participação
9

Esses custos podem se manifestar materialmente

(e.g. dinheiro gasto para ir aos locais de votação)
ou não (e.g. tempo gasto votando).

10

De maneira similar, estudos relativos ao voto

electrónico em processos eleitorais sugerem que
quanto menores os custos de participação, maiores
são os níveis de participação.

11

http://governoes.ning.com/page/audiencias-

publicas.

Na literatura que se situa na intersecção entre participação e tecnologia, uma das áreas
de interesse refere-se ao uso das TIC como um meio de reduzir os custos de transacção
associados ao acto de participar, ou seja, os custos de participação. Essa noção, derivada da teoria da escolha racional (Downs, 1957; Olson, 1965), assume que o acto de
participar implica em custos e benefícios9. Por conseguinte, o elo entre os níveis de
envolvimento e os custos de participação é estabelecido da seguinte maneira: mantendo-se os outros factores constantes, a probabilidade de participação será inversamente proporcional aos custos de participação (Trechsel 2007, Gronke et al., 2008).
Por outras palavras, quanto mais conveniente for a participação (i.e. de qualquer lugar
a qualquer momento) maiores são as probabilidades dos indivíduos participarem.
Tal suposição é uma das principais bases teóricas que têm alimentado o entusiasmo

12

http://p2pfoundation.net/Participatory_

Budgeting.

de académicos e militantes sobre os potenciais da tecnologia para fomentar a renovação democrática. Não obstante, em prática, a validade de tal abordagem permanece inconclusiva. Por um lado, a maioria das iniciativas de e-participação apresenta

13

http://techpresident.com/blog-entry/australia-

e-participatory-budgeting-experiment.

dificuldades em alcançar níveis elevados e sustentáveis de envolvimento cidadão
(Coleman, Blumler, 2009). Por outro, casos de orçamento participativo – como apresentaremos a seguir – tendem a confirmar tal hipótese10.
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http://www.cdp-ny.org/report/pbnycdata.pdf.
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I – Envio de propostas

cb20090320104240/government/images/0/03/

O envio de propostas online constituiu um dos primeiros usos das tecnologias di-

Draft_-_Participatory_Budgeting_in_Pune_07-

gitais em orçamentos participativos. Desde 2001, tanto Ipatinga quanto Porto Ale-

08_-_Process_Document.pdf.

gre (ambas no Brasil) introduziram tal inovação nos seus programas. Usando um
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método combinado, as propostas eram enviadas online e debatidas posteriormente
http://participedia.net/en/cases/participatory-

budgeting-berlin-lichtenberg

17

em assembleias presenciais. No caso de Ipatinga, segundo Faria e Prado (2003), a
incorporação da internet permitiu o crescimento do número de indicações de prioridades em 44,6% em 2001, 166% em 2002 e 125% em 2003. A indicação de prioridades

Para uma revisão completa das iniciativas

online passou, em 2003, a ser o principal meio utilizado pelos cidadãos: das mais de

alemãs, ver Shkabatur, Jennifer, Cities @

4.300 sugestões, 96% foram enviadas via Internet (em 2002 estas corresponderam a

Crossroads: Digital Technology and Local

70% do total de indicações e 17% em 2001). Ainda no Brasil, dois estados (Rio Grande

Democracy in America (March 9, 2011). Brooklyn

do Sul e Espírito Santo) optaram pela possibilidade de receber contribuições online

Law Review, Vol. 76, No. 4, 2011. Available at SSRN:

para os seus processos orçamentais a partir de 2011. Enquanto que no Rio Grande do

http://ssrn.com/abstract=1781484.

Sul essa possibilidade foi feita por ferramenta de comunicação directa, o Estado do
Espírito Santo optou por utilizar fóruns públicos online. Os participantes deveriam
submeter as suas propostas nesses fóruns e receber contributos e apoios de outros
cidadãos. Respeitando-se as regiões administrativas, as propostas com mais apoios
eram avaliadas pelo Estado e, se fossem tecnicamente possíveis, eram encaminhadas para as assembleias presenciais11.
Na Europa, há diversos casos de OP que permitem o envio de propostas online, como
Getafe e Málaga, em Espanha12 e Hamburgo, na Alemanha. Um exemplo notável é o
do OP de Lisboa, um processo recente, que permitiu tal inovação desde a sua primeira edição, em 2008. Como é comum nesses casos, geralmente as propostas podem
ser sugeridas à Câmara Municipal, seguindo algumas regras norteadoras, cabendo
depois à Autarquia realizar a análise técnica de viabilidade.
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As propostas consideradas tecnicamente viáveis são submetidas

Tabela 1 Propostas submetidas e votadas

a votação pública dos cidadãos. Outros exemplos são New South

no OP de Lisboa

Wales (Austrália)13, Nova York (EUA)14 e Pune (India)15.

Fonte autores

II – Deliberação
Na Alemanha, houve as experiências mais exitosas de deliberação.
Desde 2005, Berlin-Lichtenberg combina assembleias presenciais
com participação online. Uma plataforma online permite aos ci-

2008

2009

2010

2011

2012

Propostas apresentadas

580

533

927

808

659

Projectos em votação

89

200

291

228

231

dadãos discutirem e elaborarem propostas para o orçamento e,
posteriormente, priorizá-las (Caddy, Peixoto & Mcneil, 2007). Em
2008, a cidade de Freiburg combinou deliberação online com um
simulador digital de orçamento, permitindo aos cidadãos melhor
avaliar os impactos de suas escolhas. Os resultados desse processo
deliberativo foram então agregados colaborativamente em wikis,
que, por sua vez, foram editados pelos próprios participantes do
processo16. Casos similares também foram conduzidos em outras
cidades alemãs, como Bergheim, Cologne, Hamburg e Leipzig17.
Um segundo exemplo de discussão online aconteceu em Belo Horizonte. Em cada um de seus três OP digitais (2006, 2008 e 2011), a
prefeitura abriu espaços online para discussão (fóruns e ferramentas
de comentários). Cada edição obteve em torno de mil mensagens, inclusive contando com relativamente altos graus de deliberação online, considerando que não eram fóruns facilitados (Sampaio et al,
2011; Ferreira, 2012). Todavia, a participação nos fóruns online não
era directamente vinculada à votação, logo não há evidências que
essas mensagens tenham sido efectivamente utilizadas no processo.
Finalmente, apesar de não existirem estudos ainda (envolvendo
OP, ao menos), gostaríamos de levantar a possibilidade de discussões em espaços não políticos e não controlados pelos organizadores de OP online, como comunicadores instantâneos (e.g. Skype) e
sites de redes sociais. Por exemplo, em 2010, a discussão das prioridades do OP digital do Rio Grande do Sul tornou-se um trending
topic no Twitter brasileiro, demonstrando que o processo chamou a
atenção e, provavelmente, fomentou a discussão em torno de suas
questões. Alguns autores defendem que essa deliberação online
mais livre deve ser buscada e incentivada pelos governos, pois representa discussões políticas reais e genuínas (Graham, 2012).

III. Voto
Todavia, o uso mais corriqueiro e notável de tecnologias digitais no
interior de processos de OP até o momento está na possibilidade de
voto online. Tal opção tem ocorrido, principalmente, em programas mistos, nos quais a votação online acontece depois das assembleias presenciais. Em tais casos a votação pode ser parte de uma
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dinâmica mais ampla de participação ou realmente a finalização do processo participativo (aqui, excluindo-se processos posteriores de monitorização pelos cidadãos).
No primeiro caso, o exemplo de Recife é emblemático. O voto online acontece após as
assembleias presenciais, que já definiram as obras a serem realizadas pela Autarquia
e busca unicamente priorizar os investimentos (i.e. quais serão realizados primeiramente). Como a tabela abaixo demonstra, os resultados são animadores. Não apenas
a participação presencial se manteve e aumentou ao longo dos anos quanto a participação online tem crescido significativamente ao ponto de existirem mais votos
online que participantes em todas as reuniões presenciais do OP18.
Tabela 2 Participantes em Recife

Fonte Ferreira (2012)
REGION A L

T E M ÁT IC A

IN T ER MEDI Á RI A

URN A S

IN T ERNE T

TOTA L

2001

26.257

3.778

12.032

-

-

42.067

2002

41.891

4.109

21.081

-

-

67.081

2003

42.426

3.594

23.581

-

-

69.601

2004

33.592

4.207

17.764

-

-

55.563

participantes. Segundo Coleman, Sampaio (2013)

2005

46.892

5.224

24.816

-

-

76.932

os três principais factores para isso foram: pouca

2006

38.986

4.474

21.216

-

-

64.676

2007

45.652

6.215

-

25.980

6.987

84.834

2008

38.605

6.314

-

25.284

23.362

93.565

2009

44.121

6.893

-

32.527

41.846

125.387

2010

39.996

13.164

-

19.145

36.721

109.026

2011

39.657

8.677

-

23.585

58.924

130.843

TOTAL

438.075

66.649

120.490

126.521

167.840

919.575

18

Nessa fase de hierarquização, os cidadãos de Recife

podem escolher votar por urnas eletrónicas, que ficam
disponíveis em toda a cidade ou através da internet.

19

Na Terceira edição, no entanto, esse número

caiu surpreendentemente para somente 25 mil

publicidade, a não realização da obra vencedora no
OP digital de 2008 e o aumento de requisitos online
para a participação. Os autores acreditam que isso
gerou uma quebra de confiança no processo e um
baixo senso de auto eficácia na população.

20

Trata-se de processos completamente

separados, que possuem orçamento, regras e
agendas distintas. Para mais a respeito do OP
digital de Belo Horizonte, ver Coleman, Sampaio
(2013), Peixoto (2009), Sampaio et al (2011) e
Ferreira (2012).

Por outro lado, a pesquisa de Ferreira (2012) indicou que diversos líderes da sociedade
civil eram, particularmente, contrários ao uso do voto online, pois este diminuiria a

http://www.cm-cascais.pt/

força da mobilização em suas regiões (i.e. os cidadãos deixariam de ir às assembleias

orcamentoparticipativo2012

para votar de suas casas pela facilidade) e, também, retiraria o empowerment das clas-

21

ses mais carentes, uma vez que a classe média, agora, poderia votar mais facilmente.
22

Fonte: http://www.lisboaparticipa.pt/

O estudo de Ferreira também demonstrou que essas impressões são, no geral, equivo-

pages/orcamentoparticipativo.php/A=58_

cadas, porém é pertinente que sejam consideradas em outros processos combinados.

collection=cml_article.

No Brasil, ainda há dois casos emblemáticos de votação online. O primeiro e mais conhecido deu-se no Orçamento Participativo Digital de Belo horizonte. Nesse proces-

23

http://www.acorn-redecom.org/papers/

acornredecom2010leon.pdf.

so, completamente online, os cidadãos decidiam através da internet as obras a serem
realizadas. Nas duas primeiras edições do evento (2006 e 2008)19, respectivamente
172 mil e 123 mil cidadãos votaram nas obras do OP digital, o que corresponde em

24

http://democracyspot.net/2012/08/24/

participatory-budgeting-technology-innovation-in/
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torno de 10 a 8% dos eleitores válidos da cidade. Esse número também representa em
torno de 5 a 3 vezes mais que os participantes dos OP presenciais nos mesmos anos20.
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O segundo exemplo dá-se no Estado do Rio Grande do Sul (não por

2008; Macintosh, Whyte, 2008) idealmente formando um sistema,

coincidência a capital do estado é Porto Alegre) que também adopta

no qual cada parte tem sua função e colabora com o objectivo geral

um processo misto, no qual acontecem, primeiramente, as assem-

do sistema (Mansbridge et al, 2012). A literatura de e-participação,

bleias presenciais que indicam as obras a serem realizadas por re-

por exemplo, defende que o uso de métodos combinados tende a

gião do Estado e, posteriormente, uma votação off-line, online e via

gerar programas mais bem sucedidos (Macintosh, Whyte, 2008;

celular para se decidir as obras prioritárias a serem incluídas no or-

Aström, Grönlund, 2012). Todavia, tal defesa geralmente ignora

çamento. O processo vem obtendo resultados impressionantes nos

questões práticas. Ao adicionar-se tecnologias digitais em OP, cer-

últimos anos, atraindo mais de um milhão de participantes ao lon-

tas facilidades ou usos específicos são introduzidos, mas, por outro

go das diferentes edições (quase 15% dos eleitores válidos de todo

lado, há também problemas e dificuldades extras.

o estado). Desses, mais de 120 mil, em média, votaram nas priori-

Como Robert Goodspeed (2010) já evidenciou no caso de planea-

dades através da internet, o que representa 10% dos participantes.

mento participativo em Austin, Texas, etapas online e off-line de

Em termos de Europa, o exemplo de Portugal é significativo. Pra-

um mesmo processo precisam ser pensadas de forma complemen-

ticamente todos os orçamentos participativos em operação no

tar e ainda entrar em conflito. Em outro caso, em Recife, diversos

país usam a votação digital. Os exemplos mais proeminentes são

líderes comunitários não aprovaram a inclusão da internet no OP

Lisboa e Cascais . Em Lisboa, o nível de participação foi pequeno

local, pois, no contexto brasileiro, incluiria tanto a classe média,

no primeiro ano (2008) do OP e apenas 1,101 cidadãos votaram. Por

que, em teoria, não precisaria tanto dos recursos do OP quanto

outro lado, esse número cresceu exponencialmente a cada edição.

enfraqueceria os benefícios da participação presencial (Ferreira,

Em 2009, o número saltou para 4,719 participantes, para 11,570 em

2012). Ao realizar-se tal amálgama, a “facilidade” extra das etapas

2010, 17,887 em 2011 e 29,911 em 2012 . Apesar de não serem nú-

digitais podem se tornar problemáticas por serem consideradas

meros impressionantes como de certos exemplos brasileiros, há

“inferiores” às presenciais, que demandam mais tempo e esforço

uma clara indicação de maior adesão e confiança no processo pelos

dos participantes.

cidadãos portugueses. Outros exemplos são Getafe (Spain), Mira-

Além disso, como nos lembra Allegretti (2012), muitos organiza-

21

22

flores (Peru)23, Parma (Itália)24.

dores consideram a participação presencial como mais acolhedora
(warm) e capaz de transformar os participantes, enquanto que há

1. Um “falso” dilema: online x offline
Brevemente, faz-se necessário comentar um pouco sobre as polémicas envolvendo a participação digital e sua relação com a faceta
presencial. Por um lado, sabemos que a dicotomia “online x off-line” é, em princípio, falsa. Falava-se muito do “mundo virtual” (ou
ciberespaço) e de suas diferenças para o “mundo real” (Lévy, 1997).
Obviamente, tal separação era falsa e desnecessária. As redes digitais fazem parte da vida e do quotidiano das pessoas, inclusive
de maneira crescente com o maior acesso à banda larga e conexões
móveis (e.g. tablets e celulares).
Por outro lado, as aspas no “falso” são intencionais. Convenhamos que há muitas diferenças entre processos participativos presenciais e online, existindo especificidades de cada modalidade
que precisam ser verificadas e respeitadas. No geral, o problema
ocorre porque de uma parte se espera que o digital resolva todos
os problemas do presencial (Wright, 2012) ou, no outro extremo,
se desconsidera totalmente o valor da participação online (Davis,
2005; Wilhelm, 2000).

um certo desdém pelo carácter “frio” das tecnologias digitais. Tratando-se de um processo aberto e dependente da mobilização dos
participantes, essas questões podem minar a confiança no processo. Ainda conforme Allegretti (2012), isso tem resultado num uso
“secundário” ou “subordinado” das novas tecnologias em processos de orçamento participativo, que assim não aproveitam os
diferentes potenciais das novas tecnologias para incrementar os
seus programas. Assim, ele conclui que ainda há pouca dedicação,
no geral, para a criação de sistemas digitais realmente capazes de
reforçar a participação e deliberação online nos OP.
No geral, concordamos com Allegretti (idem). Apesar de não considerarmos a visão dos potenciais como a mais útil nessa discussão (como já apresentado), realmente acreditamos que ainda sejam
poucos os casos que efectivamente se apropriaram das tecnologias digitais de modo a efectivamente criar sistemas inovadores
que possam ser inseridos em processos de OP. Por outro lado, não
é necessário considerar-se o uso “subordinado” como, necessariamente, negativo ou problemático. Trata-se de ferramentas ao
serviço dos processos participativos. Assim, argumenta-se, con-

Geralmente, é sugerido o uso de métodos combinados (online e of-

forme a literatura de e-participação, que neste caso o design de

f-line) com etapas sequenciadas que se complementam (Goodin,

ferramentas é a prática política em si (Grönlund, 2003; Wright,
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Street, 2007). Por outras palavras, há fortes concepções políticas por detrás do dese25

Uma visão gerhttp://gov20radio.com/2012/04/

nho das ferramentas apresentadas (Davies, Reidler, 2012; Gomes, 2011; Salter, 2004).

citizen-engagement-participatory-budgeting/al

Isso significa que a mentalidade de considerar as ferramentas digitais como “frias”

de várias iniciativas.

ou “menos significativas” pode (e tende) influenciar no próprio desenho das ferramentas, que receberão menos atenção e recursos que outras fases presenciais do

26

Boa parte das iniciativas de OP online estão

mapeadas aqui: http://tiny.cc/pbmapping

processo. Consequentemente, a participação online poderá ser menos “válida” ou
“transformadora” pela forma como o processo digital foi desenhado e valorizado
pelos seus próprios organizadores e não por características intrínsecas do meio.

27

Pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2012

a ser publicada.

Por fim, ainda concordamos que, dada a fase experimental actual entre OP e tecnologias e as questões de acesso em regiões em desenvolvimento, processos mistos com
fases online e off-line podem ser a melhor solução, todavia não de maneira automática. Como aconteceria com qualquer outra tecnologia de participação, conversação
e publicidade, ao se adicionar os meios digitais nos OP, o processo será alterado no
seu próprio desenho. Logo gestores e participantes precisarão lidar com esses novos
factores e questões, que tornam o processo mais complexo.
Para finalizar esse artigo, gostaríamos de ressaltar que há vários casos em diversos pontos do mundo que estão a fazer testes bem sucedidos nesse sentido. Apesar
do carácter ainda experimental, trata-se de evidências de que a relação entre OP e
tecnologias pode ser benéfica para os processos participativos e que ainda há boas
possibilidades pouco aproveitadas25. Apesar de não ser exaustiva, a lista abaixo de
quatro itens tenta cobrir os casos mais pertinentes nessa questão26.

a. Acesso a tecnologias digitais
Obviamente qualquer iniciativa de democracia digital precisa considerar a exclusão e
as barreiras digitais, que não se restringem ao acesso a computadores e à internet, mas
também habilidades em utilizá-las, o que pode se tornar uma nova forma de exclusão em processos exclusivamente online (Wilhelm, 2000). Por outro lado, assume-se
geralmente que a adopção de quaisquer iniciativas digitais implica determinados processos de exclusão. Defende-se aqui que tal leitura não é necessariamente verdadeira.
Primeiramente, deve-se considerar as inúmeras situações que podem dificultar ou
impedir o cidadão de participar de reuniões presenciais. Além de recursos diversos
necessários à participação (e.g. tempo, transporte) que podem ser diminuídos pelas
tecnologias, também importa considerar as características geográficas do território
(e.g. indivíduos em áreas rurais) ou mesmo indivíduos com problemas específicos (e.g.
dificuldades de locomoção). Finalmente, não se pode classificar todas as formas de tecnologia como excludentes. Telemóveis, por exemplo, estão amplamente disponíveis
mesmo em países em desenvolvimento e têm sido usados como formas de inclusão em
processos participativos diversos, incluindo OP, como discutido anteriormente.
De facto, alguns casos de orçamento participativo demonstram empiricamente que
o uso de tecnologias pode vir a promover a inclusão em processos participativos.
Por exemplo, em Belo Horizonte, durante o orçamento participativo digital de 2008,
os três bairros com mais votos online eram considerados pobres em relação à média da cidade (Peixoto 2009, Sampaio et al., 2011). No mesmo ano, a obra vencedora
da votação (apenas uma foi eleita em toda a cidade) também não se localizava na
410
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região com maior acesso a computadores. Da mesma maneira, uma

participação online ser geralmente mais acessível pode certamen-

survey realizada com participantes do OP digital do Estado do Rio

te ser um atractivo extra. E isso pode ser a entrada para processos

Grande do Sul demonstrou, também, certas inversões em relação à

presenciais ou mais complexos no futuro (Peixoto, 2009). Ao me-

participação presencial, como 1) mais mulheres participavam pro-

nos, espera-se que essa primeira oportunidade possa ter activado

porcionalmente online, 2) cerca de 33% dos participantes afirma-

alguma propensão a envolver-se futuramente em outras questões

ram que só participaram pelo facto do processo prever uma fase

políticas, especialmente se o cidadão vir o resultado/impacto de

online ou, de outra forma, não teriam tomado parte do mesmo27.

sua participação. Afinal, como defende Gomes (2011), é justamente
a capacidade dos meios digitais poderem ser adaptados às características dos cidadãos actuais (i.e. menos dispostos a envolver-se na

b. Validade do voto à distância
Como discutido anteriormente, a maior parte dos OP digitais é baseado em votações online. Em alguns casos, ela é precedida por
discussões off-line e, em outros, não. Em muitos exemplos, questiona-se então o valor da votação online. A primeira crítica é, especialmente, realizada por defensores de modelos de democracia
deliberativa, que aceitam o voto, mas apenas depois da delibera-

política) que deve ser utilizada em prol de incrementos democráticos. Se os gestores/proponentes desejarem, a participação online
pode ser desenhada para ser mais demandante. Por exemplo, ela
pode funcionar como um “jogo” no qual o participante só poderá
votar após cumprir diversas tarefas (e.g. partilhar fotos, gostar de
publicações, publicar algo a respeito na sua timeline etc.). Novamente, os objectivos do projecto serão os mais determinantes.

ção. No caso dos OP digitais, existem situações em que o voto será
aberto a toda sociedade e muitos dos votantes não terão passado,
obrigatoriamente, por processos deliberativos qualificados.
A segunda crítica, como já levantamos anterior, é direccionada à “facilidade” da participação online. Como os OP são processos abertos,
baseados na auto-selecção e, portanto, dependentes de forte mobilização por parte da sociedade civil e de grupos organizados, a participação online é criticada por ser demasiado fácil, logo, seguem os
críticos, “inferior” à participação presencial. Como já defendemos
acima, é preciso recordar que o voto digital pode aumentar e proporcionar uma maior inclusividade nos processos participativos. Grupos que tradicionalmente não participam nos OP presenciais podem
agora ser envolvidos em OP digitais, como no caso do Rio Grande
do Sul e, em outras ocasiões, mesmo a mobilização pode superar a
exclusão digital, como ocorreu em Belo Horizonte.
Em segundo lugar, a crítica deliberacionista é problemática. Em
alguma medida, ela coloca a deliberação à frente da democracia.
Como admitido por certos autores deliberacionistas, não se necessita de deliberação a todo e qualquer momento do processo político
(e.g. Goodin, 2008). Com efeito, a votação aberta a todos participantes reforça outros valores democráticos igualmente válidos,
como a abertura e publicidade do processo. Ela também incrementa a legitimidade da iniciativa, uma vez que mais indivíduos referendam as decisões tomadas. De resto, visto que o voto online
geralmente ocorre depois de processos deliberativos presenciais,
há também a garantia de que as decisões não serão completamente
enviesadas ou distantes das reais necessidades dos cidadãos.

c. Questões sobre a deliberação online
De uma forma geral, estudos apontam que a e-participação é considerada e construída para se criar ou incentivar espaços de deliberação online (Saebo et al,2008; Aström, Grönlund, 2012). Ainda assim,
há diversos receios relacionados com tais tentativas, em especial,
pelas especificidades do ambiente digital. Por exemplo, de forma
simples, poderíamos facilmente levantar algumas críticas e receios
a tal forma de conversação digital, como a suposta falta de atenção
online, a pressa em se responder e não se envolver em conversações,
o efeito lurker, isto é, os indivíduos tenderiam a apenas observar os
debates e não participar, e o anonimato que propicia um clima de
guerra (flaming) entre os participantes, uma vez que cada um não
pode ser responsabilizado pelo que diz (Davis, 2005; Wilhelm, 2000).
Por outro lado, é preciso, primeiro, reconhecer-se que boa parte
dos estudos que compararam deliberação presencial com deliberação online não encontraram diferenças negativas significativas na
versão online, que chegou a ser superior em alguns casos (e.g. Baek
et al, 2011). Além disso, como já dito, aqui há, novamente, a perspectiva de que a internet precisa revolucionar as interacções sociais ou então torna-se inútil (Wright, 2012). Por exemplo, alguém
poderia argumentar que mesmo em reuniões presenciais todos os
participantes desejam (ou podem) participar com intervenções e
nem sempre todos os participantes estão 100% atentos durante
todo o tempo. Além disso, há casos em que o anonimato pode ser
útil em deliberações sobre temas sensíveis, como questões de violência doméstica ou toxicomania (Coleman, Blumler, 2009). Além

Por fim, a votação online pode ser vista como a porta de entrada

do mais, como já dito na questão do voto, o uso de ferramentas

de cidadãos inactivos ou pouco activos na política. O facto dessa

digitais pode, sob certas circunstâncias, incluir grupos que estão
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distantes geograficamente ou que teriam mais dificuldades de se

precisam ter uma atenção extra para que as mesmas contribui-

expressar oralmente, por exemplo.

ções dos cidadãos não sejam enviadas por diferentes canais, o que

Tendo dito isto, devemos reconhecer que há limitações com a deliberação online. O foco na expressão escrita é um exemplo. Diversos elementos relacionados com a linguagem corporal e aos tons
de voz são perdidos na deliberação online, mesmo que emoticons
e símbolos semelhantes ajudem a compreender o sentimento do
participante online. Se aqueles com maior dificuldade de expressão oral podem se beneficiar mais da discussão online, por outro
lado ela tende a valorizar a educação dos indivíduos e aqueles com
pouco estudo podem se sentir inibidos.
Além disso, a questão tecnológica torna-se vital, especialmente
quando se pensa em deliberações de larga escala. No geral, a experiência oferecida ao utilizador é pobre, especialmente se comparada aos websites que esses estão acostumados nas suas “navegações” diárias. Sendo assim, inúmeros trabalhos focam no melhor
design para a deliberação online, considerando tanto questões
normativas quanto práticas (e.g. Davies, Chandler, 2013), inclusive
em processos de orçamento participativo digital (Rose et al, 20120;
Miori, Russo, 2011). Por outro lado, alguns autores argumentam
que os governos deveriam aproveitar-se das discussões dos cidadãos, mas que a melhor opção seria procurar essas deliberações
nos locais onde elas já ocorrem naturalmente, como as redes sociais digitais e fóruns online de entretenimento (Graham,2012).
Como já tratado, ainda há poucas experiências que tentem efectivamente a combinar a deliberação online com a presencial. Como
geralmente esta é assíncrona e aquela é necessariamente síncrona,
possivelmente a melhor maneira de se pensar nisso seria em diferentes fases sequencias dentro do mesmo processo (Goodin, 2008).
Essa combinação online e off-line é, particularmente, relevante
no contexto de países em desenvolvimento, nos quais o acesso à
tecnologia não está ligado unicamente às questões de faixa etária,
mas, principalmente, aos rendimentos. Novamente, seria preciso
pensar-se em como realizar tal sequenciamento sem que as etapas
concorram entre si e de modo a facilitar a inclusão de diferentes
grupos com metas distintas.

apenas torna o trabalho dos administradores mais complexo. Por
exemplo, se o processo permite o envio de propostas online e off-line, é preciso evitar a duplicação de propostas idênticas. Isso,
por sua vez, impacta em mais demandas e tempo de trabalho por
partes dos gestores. Ou seja, torna-se mais fácil para os cidadãos
envolverem-se no processo, porém mais difícil a administração
por parte dos gestores (Marques, 2010). Há, assim, uma duplicação
de recursos e de esforços, além de uma sobreposição negativa das
etapas online e off-line. Allegretti (2012) sugere o encadeamento
de etapas de forma que os próprios participantes ajudem na selecção de propostas. O autor cita por exemplo a possibilidade de propostas serem enviadas online e off-line, mas que haja um segundo
momento (somente presencial) no qual as propostas são tratadas e
filtradas. Apenas após essa etapa, elas deveriam seguir o procedimento normal do orçamento participativo em questão.
Finalmente, como já discutido nos dois itens anteriores, ainda podem existir problemas relacionados com a facilidade do envio de
sugestões online, o que pode, em certos casos, gerar um desequilíbrio. O caso de Ipatinga (discutido anteriormente) demonstra como
o número de propostas online pode tornar-se a imensa maioria no
processo. Novamente, pode-se argumentar, tal facto acarretaria a
perda de propostas mais concisas pela ausência de deliberação. Defende-se, porém, que o próprio processo e os cidadãos devem servir como filtros a isso. Deve ser compreendido que não, necessariamente, uma proposta construída colectivamente vai ser melhor que
uma proposta individual, que pense no colectivo. No geral, considera-se que uma proposta individual é necessariamente individualista, o que é discutível de um ponto de vista empírico. Finalmente,
uma proposta submetida individualmente ainda pode ser discutida
e melhorada colectivamente, o que não justifica tais preocupações.
2. Conclusão
Após uma pequena exploração do estado da arte no uso das tecnologias em processos de orçamento participativo, este artigo procurou realizar uma reflexão de pontos pragmáticos em relação a tais
experiências.

d. Sobreposição e redundância
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Na questão dos principais usos, defendemos que os casos mais notá-

Finalmente, ao se realizar processos que contam com etapas pre-

veis e bem-sucedidos se basearam em: 1) informação e 2) participa-

senciais e online, uma questão a ser considerada é a sobreposição

ção (envio de propostas, deliberação e voto). Como evidenciado, há

das duas fases e a possível redundância de contribuições. Como

diversos casos em que o uso das tecnologias impactou em maior par-

questionado anteriormente por Allegretti (2012), um dos princi-

ticipação e em inclusão de mais cidadãos nos processos participati-

pais problemas de tais processos é a redundância das etapas digi-

vos. Assim, como se percebe que o uso de tais tecnologias aumenta

tal e presencial. Conforme as reflexões do autor, os organizadores

também as demandas e possíveis problemas que podem advir.

RAFAEL CARDOS SO SAMPAIO & TIAGO PEIXOTO

No geral, também é perceptível que há duas tendências na relação entre OP e tecnologia. Primeiramente, os OP digitais enfrentam o mesmo problema dos projectos de
e-democracia: excessivo “pilotismo”
, ou seja, pilotos realizados com o objectivo de
testar um processo participativo e o uso de tecnologias em seu cerne, que acabam
não vingando em processos institucionalizados e quotidianos das entidades que as
promovem (Coleman, Blumler, 2009). Logo, admite-se que a maioria dos casos apresentados está isolada, não se tratando exactamente de tendências dos OP no Brasil
ou mesmo no mundo.
Em segundo lugar, mais que uma tendência, gostaríamos de denotar novamente os
exemplos de Portugal e Brasil. Em Portugal, actualmente todos os projectos prevêem fases online. No Brasil, três dos mais antigos processos e as duas únicas experiências de nível estadual também estão a fazer testes com as tecnologias digitais.
Apesar de ainda não ser uma tendência, especialmente em termos mundiais, isso já
é uma indicação de que tanto novos OP estão surgindo já utilizando as novas tecnologias quanto OP consolidados estão usando as novas tecnologias para “oxigenar”
seus processos e conseguir a renovação dos participantes (Coleman, Sampaio, 2013).
Tal como expresso, isso apenas justifica a necessidade de mais estudos nesta área e
aponta a possibilidade de gestores e participantes considerarem as tecnologias como
algo válido e natural nos seus processos participativos.
Na questão da reflexão, foram discutidas, brevemente, dois aspectos: 1) as diferenças existentes entre formas de participação online e presencial, especialmente se
considerando as especificidades das oportunidades online e 2) a necessidade de se
abandonar o discurso “revolucionário”
, no qual as tecnologias digitais precisam promover mudanças estruturais na política ou devem ser consideradas sem importância e descartadas. Argumentou-se que, em certa medida, a avaliação dos gestores da
baixa significância das tecnologias origina normalmente sistemas mal planeados e
desenhados, que tenderão a tornar essa participação online menos significativa. Por
outro lado, reconheceu-se que ao se adicionar fases online em processos de OP, há
sim problemas e desafios a serem enfrentados, logo gestores e cidadãos precisarão
ter isso em mente e adaptar os seus objectivos e estratégias ao novo cenário. Aqui,
defendeu-se um pensamento mais sistémico, que busque compreender o processo
participativo de maneira complexa, logo podendo-se pensar em diferentes etapas
em sequência que podem se complementar e ocorrer online ou presencialmente de
acordo com a avaliação dos envolvidos no seu desenho.
Por fim, é necessário considerar que o principal é tratar de processos participativos que
buscam incrementar valores democráticos e, em especial, empoderar os cidadãos comuns. Se temos um contexto de separação entre representantes e representados, de
apatia e ironia políticas, um dos principais objectivos do OP deve ser justamente apresentar ganhos para reverter essa situação. Dessa forma, as tecnologias digitais precisam
ser pensadas para tanto. Apesar de questões de design de ferramentas serem importantes, como aqui foi dito, o mais relevante é que elas estejam a serviço do objectivo de incrementar diferentes valores democráticos dentro de um OP, como igualdade, inclusão,
transparência e afins. Logo, enquanto se argumenta no sentido de tornar a participação
mais “conveniente” ou “fácil”
, a questão de fundo é diminuir as barreiras e dificuldades
dos cidadãos para se envolverem mais activamente nos processos políticos.
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CONSTRUINDO UMA
PEDAGOGIA DEMOCRÁTICA
O ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO COMO
“ESCOLA DE CIDADANIA”
No actual processo de ampliação e aprofundamento da democracia, é preciso, quotidianamente, enfrentar o desafio de aperfeiçoamento, ou mesmo de inventividade institucional, para permitir que haja mecanismos ou instrumentos institucionalizados
que possibilitem ao cidadão intervir nas políticas públicas, no planeamento e orçamento público, nos programas e acções do governo. Isso permite aos cidadãos(ãs) ampliar o exercício da democracia para além dos momentos eleitorais. A democratização
dos processos de gestão pública representa um importante mecanismo que tende a
reforçar as dinâmicas de melhoria institucional, contribuindo para aproximar o governo dos cidadãos e para o enfraquecimento das históricas redes de clientelismo. Tais
iniciativas permitem maior grau de acerto no processo de tomada de decisões, ajudam
na identificação mais rápida de problemas e na construção de alternativas de acção,
além de aumentar a transparência administrativa e pressionar as diversas áreas do
governo em direcção a acções mais integradas.
As práticas de gestão democrática vêm produzindo novas aprendizagens para os actores da sociedade civil e dos governos e contribuindo para alterar significativamente
a forma de relação do poder público com a população ao nível local. As práticas de
participação cidadã e de controle social (dentre elas destacamos a do Orçamento Participativo) vêm contribuindo de modo significativo para o processo de democratização
da gestão pública, apontando alternativas efectivas para uma reforma do Estado e,
portanto, para uma redefinição das relações entre Estado e sociedade civil no Brasil,
marcadas por uma profunda herança clientelista e patrimonialista.
No processo de democratização da gestão, a prática educativa é elemento fundamental para assegurar maior alcance e qualidade nas aprendizagens produzidas. Daí
a necessidade da construção de uma pedagogia democrática da gestão pública, como
dimensão indispensável para possibilitar que os actores (da sociedade civil e do governo) adquiram eficácia e potência de acção no exercício da democracia, da cidadania activa, do fortalecimento das esferas públicas e transparentes, na construção de
uma nova cultura cívica e radicalmente democrática.
Sem superestimar o papel da educação, mas também sem deixar de destacar sua
enorme relevância, Paulo Freire (1995 p. 74) assim sintetiza a sua visão sobre a relação dialéctica entre educação e cidadania:
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“Não dá para dizer que a educação crie a cidadania de quem quer que

que possibilita que os seus participantes o identifiquem como uma

seja. Mas, sem a educação, é difícil construir a cidadania. A cidadania se

escola de cidadania. O carácter efectivamente deliberativo atribuí-

cria com uma presença ativa, crítica, decidida, de todos nós com relação

do à participação dos actores e o seu protagonismo na regulamen-

à coisa pública. Isso é dificílimo, mas é possível. A educação não é a chave

tação do OP são componentes fundamentais do carácter educativo

para a transformação, mas é indispensável. A educação sozinha não faz,

deste processo. Neste contexto, a dinâmica educativa ocorre a par-

mas sem ela também não é feita a cidadania.”

tir de uma pedagogia do público, da deliberação, da construção de

A criação de novas formas e canais de participação cidadã enfrenta
uma arraigada cultura política elitista e autoritária que não se trans-

O processo educativo presente na prática do Orçamento Participa-

forma da noite para o dia. Há uma lógica, historicamente predomi-

tivo proporciona aprendizagens significativas para o exercício de

nante, na relação entre Estado e sociedade, impregnada de apatia,

uma cidadania activa, pelo qual as pessoas deixam de ser coadju-

clientelismo, submissão, populismo, cooptação e outros tantos

vantes na política para se tornarem cidadãos-sujeitos na definição

efeitos perversos desta herança cultural. As culturas do privilégio,

e gestão das políticas públicas. A aprendizagem da co-responsabi-

do favor, do jeitinho, historicamente caracterizaram as relações en-

lidade pelas questões do município, a ampliação da visão sobre os

tre governos e população. Esta mesma herança elitista e autoritária

problemas do conjunto da cidade e o reconhecimento da sua par-

forjou na população uma visão delegativa do poder, em que se es-

ticipação como direito são alguns dos elementos que compõem a

pera que o Estado apresente e implemente soluções aos problemas

construção desta nova forma de exercício da cidadania.

do País. Criou também uma prática de gestão centralista, fortemen-

O processo do OP cria uma esfera pública transparente e democrá-

te hierarquizada, sem transparência e totalmente burocratizada.
Criou, portanto, uma pedagogia de gestão elitista e autoritária.

tica, em que o Estado e a sociedade civil a nível local exercem a cogestão em torno do orçamento municipal, definindo em conjunto

Estes valores e costumes geram uma mentalidade que não se altera

as prioridades para aplicação dos recursos públicos do município.

substantivamente apenas através da criação dos canais de parti-

A aprendizagem das capacidades de argumentação, negociação,

cipação cidadã. A vontade política de impulsioná-los, se não vier

priorização, a ampliação dos conhecimentos no campo da polí-

acompanhada de acções formativas e comunicativas sistemáticas

tica, da administração pública e das finanças, o reconhecimento

– introduzindo mudanças de atitudes e valores, que apontem para

dos papéis distintos (do governo e da comunidade) no processo e

uma nova cultura política democrática – pode significar apenas a

a aprendizagem de parcerias entre poder público e comunidade na

criação de espaços onde se reproduzem o fisiologismo, o clientelis-

resolução de problemas, possibilitam tal prática de co-gestão, a

mo e outras velhas práticas.

partir do reconhecimento da legitimidade das propostas apresen-

As experiências em curso têm demonstrado que não é suficiente
a criação dos espaços e canais de participação, sendo necessário

tadas pelo governo e pela comunidade para deliberação conjunta e
da busca de um consenso em torno das definições do orçamento.

criar as condições para que esta participação ocorra de facto, edu-

Esses elementos vão alargando a compreensão do que são espaços

cando os diversos actores (da Sociedade Civil e do Estado) e criando

públicos, e estabelecendo mais nitidez na distinção entre o público

mecanismos de formação para o exercício de uma nova prática de

e o privado na alocação dos recursos públicos. A prática constante

gestão pública transparente e democrática.

de priorizar e decidir, proporcionada pelo exercício da co-gestão

Portanto, a abertura de novas formas e canais de participação
requer uma prática pedagógica planeada, capaz de orientar o necessário processo de mudança de atitudes, valores, mentalidades,

no OP, é um elemento fundamental de uma educação para o exercício da co-responsabilidade, da autonomia e da solidariedade entre
os actores do processo.

comportamentos, procedimentos, tanto por parte da população

O OP tem possibilitado a aprendizagem de atitudes democráticas

como daqueles que estão no interior do aparelho estatal.

no processo decisório tanto para os actores da sociedade civil como

As práticas do Orçamento Participativo vêm, ao longo do seu desenvolvimento, constituindo-se num processo educativo que proporciona importantes aprendizagens para os actores da sociedade
civil e do governo que nele se envolvem. Todo o processo de mo-
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um sentido do comum.

do governo. Entre os representantes da sociedade civil constroemse atitudes de solidariedade e união entre segmentos sociais distintos a partir de uma visão comparativa do grau de carências e
necessidades de cada região ou segmento.

bilização da população e dos agentes governamentais, a sequên-

Para os representantes do governo, a capacidade adquirida de ou-

cia e os conteúdos das suas etapas e a auto-regulamentação do seu

vir, dialogar com a população e o desenvolvimento de atitude de

funcionamento constituem um processo ordenado de tal forma

maior respeito às diferenças de interesses/visões dos distintos
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segmentos da comunidade favorecem a aprendizagem de lidar com os conflitos e das
atitudes democráticas no processo decisório.

1

Termo específico utilizado no Brasil.

A construção progressiva do consenso na definição da “peça orçamentária”1 não se
realiza sem conflitos. O OP com sua metodologia e regras de funcionamento definidas
democraticamente, tem sido um espaço de pedagogicização dos conflitos (expressão
utilizada por Paulo Freire) e, ao mesmo tempo, uma importante fonte de lições a respeito da necessidade de construir uma pedagogia democrática das acções de governo.
O processo do OP tem pressionado no sentido de incrementar as exigências de accountability (responsabilização do Estado na prestação de contas de suas actividades
e da utilização dos recursos públicos) do poder público para com a sociedade, tem
contribuído para a consolidação de uma governabilidade democrática (pela agregação progressiva de novos actores da sociedade civil na definição das políticas públicas) e para a qualificação dos padrões de governança (capacidade técnica e financeira) das acções do Estado ao nível local.
O carácter cíclico e a metodologia do Orçamento Participativo, as regras democráticas que auto-regulamentam o processo e a enorme ampliação de conhecimentos que
ele proporciona tanto para os actores da sociedade civil como do governo, fazem do
OP um importante espaço público de aprendizagem. Constitui-se entre seus participantes a percepção de que se trata de uma verdadeira escola de cidadania. Deste
modo as práticas de OP vêm contribuindo para o desenvolvimento de uma pedagogia
democrática de gestão que se constitui em importante condição para o alargamento
e aprofundamento da qualidade de nossas democracias na perspectiva de um desenvolvimento integral, inclusivo, sustentável e com equidade de nossas sociedades.
O exemplo do orçamento participativo pode nos ajudar a reflectir sobre como tornar cada espaço de participação social um espaço de formação cidadã e, desta forma,
incrementar o que podemos chamar de pedagogia democrática de gestão de forma
que ela seja capaz de atravessar o conjunto de canais e mecanismos de participação
social (conselhos, conferências, ouvidorias, audiências e consultas públicas, mesas
de diálogo e negociação), conformando uma verdadeira escola de cidadania, capaz
de evidenciar a democracia participativa como um processo articulador dos diversos
espaços de participação, que hoje são percebidos e apropriados de maneira atomizada e fragmentada. Assim adquire significado importante a proposta lançada pelo
governo federal do Brasil da construção de uma política e de um sistema nacional de
participação social com o objectivo de instituir a participação social como política de
Estado, como método de governo e de gestão e buscando promover um melhor nível
de articulação entre os diversos canais e instrumentos de participação.
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A PARTICIPAÇÃO SOB O
PONTO DE VISTA DO GÉNERO
A PARTIR DA ANÁLISE DE
PROCESSOS PARTICIPATIVOS
CONCRETOS
Resumo
Este artigo apresenta a difícil mas necessária relação entre a perspectiva de género
e os processos de participação em várias experiências analisadas em Espanha, no
Uruguai e na República Dominicana. Os resultados mostram que a diferença de género (gender gap) verificada na política convencional se reproduz na participação.
Há menos mulheres, ou há menos como representantes, e as propostas para alterar a
desigualdade da situação representam uma ínfima parte do total. Pois bem, trata-se
de uma realidade em mudança, que melhora à medida que evolui, em alguns processos, seja a respeito da participação das mulheres ou relativamente a propostas que
põem a tónica na questão de género. Apesar disso, as experiências mostram que sem
um trabalho centrado na transversalidade de género e na equidade como método
para assegurar a igualdade, esta não se reproduz de forma espontânea.

1

Olympe de Gouges, pseudónimo de Marie

Gouze (Montauban, 07.05.1748 — Paris, 03.11.
1793) foi uma feminista, revolucionária,
historiadora, jornalista, escritora e autora de
peças de teatro francesa.
Os seus escritos feministas tiveram
enorme audiência. Foi uma defensora da
democracia e dos direitos das mulheres. Na
sua Declaração dos Direitos da Mulher e da
Cidadã (Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne), de Setembro de 1791,
desafiou a conduta injusta da autoridade
masculina e da relação homem-mulher.

1. A participação sob o ponto de vista do género
A participação cidadã tem duas questões pendentes relativamente ao género. Por um
lado, incentivar – ou, em todo o caso, não reproduzir – a discriminação dos sexos,

Devido aos escritos e atitudes pioneiras, foi
alvejada até à morte, morrendo na praça da
Revolução, em Paris. NT

contribuindo para que os processos acabem por ser só de homens, ou de homens com
poucas mulheres. Por outro lado, fazer com que sejam “também para as mulheres”
sob o ponto de vista dos conteúdos e dos resultados, integrando a transversalidade
da perspectiva de género e, portanto, gerando elementos de transformação social
real relativamente às oportunidades das mulheres.
A ideia de participação está estreitamente associada à de cidadania e, por isso, é fundamental não esquecer que os direitos dos cidadãos têm sido historicamente vedados às mulheres. Não é este o único indicador do facto, mas talvez seja o mais significativo, o de que só há relativamente pouco tempo as mulheres começaram a poder
exercer o direito de voto. Após muitas lutas, reclamações e declarações de princípios,
também democráticos, a verdade é que as mulheres não têm plena cidadania em lugar nenhum do mundo, mesmo depois dos séculos já passados sobre a reivindicação
feita por Olimpia de Gouges, que reclamava este direito para as mulheres.1
Todos os grandes processos históricos têm mão masculina, inclusive as revoluções; as
mulheres também participaram, mas esta participação foi rapidamente silenciada ou
419
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tornada invisível, privando-as de desfrutar plenament e, ou em igualdade de condi2

“Por seu turno, os conceitos de democracia e de

desenvolvimento fazem parte da modernidade,
mas obviamente, na maioria dos países, ainda
que as mulheres tenham participado social e
politicamente, a democracia e o desenvolvimento
não foram postulados nem pensados para

ções com os homens, dos ganhos obtidos.2
Esta realidade discriminatória tem, sem dúvida, influência em todo o tipo de participação das mulheres, não só na participação política, mas também em todas as
práticas ou acções de âmbito público, também ele vetado culturalmente às mulheres,
por causa dos estereótipos patriarcais.

abrangê-las como sujeitos da História. As

A nossa sociedade não aprendeu a olhar sob a perspectiva do género e, portanto, todos

democracias foram concebidas pelos homens,

os processos que se põem em marcha sem introduzir, nas suas fases de concepção e

embora as mulheres tenham lutado por elas: e

acção, a discriminação da mulher, a única coisa que conseguem, em termos de re-

o desenvolvimento foi uma chave de horizonte,

sultados, é reproduzir esta discriminação. É nesse sentido, em primeiro lugar, que os

de futuro, pensado pelos homens e destinados

processos de participação cidadã têm de incorporar o género; por outro lado, é igual-

a categorias sociais que não contemplam as

mente imprescindível que o façam, se o que se pretende é transformar as condições de

mulheres”. Marcela Lagarde (1999)

vida dos cidadãos e atingir um padrão mais elevado de bem-estar colectivo.

3

A análise das condições de vida da população mostra claramente como as piores
O Orçamento Participativo dispõe de um

situações de falta de bem-estar ocorrem, comparativamente falando, mais com as

regulamento próprio proposto pela Direcção de

mulheres do que com os homens. Este facto contribuiu para o aparecimento da ex-

Finanças, Pressupost Participatiu i Participació

pressão “feminização da pobreza”
, que não é, no entanto, suficientemente contun-

Ciutadana, e avalizado pelo Conselho de Cidadãos

dente para classificar esta realidade social.

e Asembleia Municipal.

Tanto nos países mais ricos, como naqueles que o são menos, as mulheres constituem
um colectivo amplamente exposto à exclusão por razões de desigualdade de género.
Esta é uma realidade discriminatória estrutural que faz com que as mulheres tenham
menos oportunidades em todos os campos sociais. É por isso que os processos participativos têm de prestar uma atenção especial à questão do género, a não ser que se queiram converter em meros reprodutores do sistema estabelecido e continuem a reproduzir – e inclusive a consolidar – o fosso de género que se verifica na participação política
tradicional, em geral, e nos processos de democracia representativa, em particular.
Actualmente, nas comparações entre países, é habitual serem utilizados vários indicadores de pobreza, entre eles dois que tentam dar conta da discriminação das
mulheres face aos homens e da sua importância para os parâmetros de desenvolvimento: o Índice de Desenvolvimento associado ao Género (GDI) e o Índice de Desfasamento Global de Género (GGGI).
Em contrapartida, portas adentro, vivemos à margem da importância que tem o género no problema da desigualdade, em geral, e a evolução desta relação nos processos participativos. Nestes processos é habitual trabalhar-se com o conceito de
desenvolvimento humano, mas apenas com o seu indicador genérico, nunca com os
relacionados com o género. Faz falta, pois, que se transponha o objectivo destes indicadores para a participação cidadã e para a sua análise, de forma a determinar os
seus pontos fortes e fracos. É preciso observar, de forma detalhada e continuada,
quais são as desigualdades que os dados nos mostram quanto ao acesso de homens
e mulheres a todo o tipo de recursos sociais, bens e serviços. Isso não quer dizer, no
entanto, que se deva contabilizar apenas o número de mulheres que participam nos
processos e se o seu número é igual ao de homens. É necessário proceder a uma análise dos mesmos sob o ponto de vista do género, porque podemos facilmente ter uma
imagem de igualdade aparente, que só mascara uma reafirmação do status existente.
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O campo de actuação política, relevante na sociedade civil, permitido pelos processos de parti-

Gráfico 1 O Ciclo anual do orçamento participativo

cipação cidadã é fundamental enquanto recurso de pressão, especialmente para os mais desi-

Fonte própria

guais, uma vez que dificilmente têm outros recursos ou o poder suficiente para fazê-lo de outra
maneira. A participação cidadã pode proporcionar às mulheres um meio de empowerment, se
forem criadas as bases para isso; no entanto, há que ter muito claro que isto não acontecerá de
não se reproduza a diferença de género, como acontece na democracia representativa, conse-
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2.1. Processo participativo de Santa Cristina d’Aro
A elaboração do orçamento participativo em Santa Cristina d’Aro é um processo dinâmico auto
-regulado3, iniciado pela Câmara Municipal no ano de 2003, e tem vindo a mudar todos os anos,
de modo a serem introduzidas as alterações necessárias para ir melhorando, ou corrigindo os
erros detectados, e para acolher as propostas dos próprios participantes.
O processo de orçamento participativo está estruturado em diferentes tipos de órgãos, de acordo com as suas funções:
1) Oito Assembleias de Bairro
2) Seis Assembleias Temáticas
3) O Conselho dos Cidadãos
4) As Assembleias Infantis
5) O Conselho da Cidadania Infantil
6) As Comissões de Trabalho temáticas
7) O Gabinete Técnico dos Orçamentos Participativos
As Assembleias de Bairro são compostas por todos e cidadãos que vivem ou trabalham em cada
área geográfica delimitada pelo bairro, e em cada assembleia são escolhidas as iniciativas municipais consideradas prioritárias para o próximo ano. Às Assembleias Temáticas podem assistir quaisquer pessoas que estejam interessadas no tema em debate, excepto nas assembleias
de juventude, constituídas apenas por jovens e nas assembleias infantis, constituídas pelos
alunos dos 5.º e 6.º anos da escola municipal. As assembleias temáticas funcionam da mesma
forma que as assembleias de bairro: cada cidadão membro de uma Assembleia (de Bairro ou
Temática) dispõe de um voto, que é pessoal e intransmissível. De cada assembleia, temática ou
de bairro, que escolhe o seu Presidente e o seu Secretário, vêm dois representantes que passam
a formar parte do Conselho de Cidadãos.
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O Conselho dos Cidadãos é constituído, necessariamente, pelos representantes das
4

Uma vez aprovado o orçamento, informa-se

Assembleias de Bairro e das Assembleias Temáticas e pelo responsável do Orçamento

o Conselho dos Cidadãos do resultado final e

Participativo, este último, sem direito a voto. Pode assistir também, mas sem direito

reúnem as diferentes assembleias numa sessão

a voto, um representante de cada partido político representado na Assembleia Muni-

informativa. O Conselho de Cidadãos reúne-se

cipal de Santa Cristina d’Aro. Anualmente, o Conselho de Cidadãos nomeia, entre os

aproximadamente uma vez por mês para fazer o

seus membros, um Presidente e um Secretário. É neste órgão que se põem em comum

acompanhamento das actividades e, antes de se

e são debatidas as propostas vindas de todas as assembleias, elaborando-se uma

iniciar a elaboração do orçamento do próximo ano,

primeira proposta de orçamento municipal. O Gabinete Técnico do Orçamento Par-

faz-se uma última reunião para avaliar o processo

ticipativo quantifica os custos das propostas e devolve-as ao Conselho de Cidadãos

e o cumprimento das solicitações apresentadas.

para que este possa introduzir-lhes as alterações que considere oportunas. A equipa
do governo elabora o orçamento municipal em função da proposta apresentada pelo
Conselho de Cidadãos, devolvendo-lho para posterior ratificação. Finalmente, é necessário que a Assembleia Municipal aprove o orçamento.4

A perspectiva de género no processo
Com o objectivo de introduzir a perspectiva de género no orçamento participativo, o
município de Santa Cristina centrou-se em três áreas: a participação das mulheres
(número de mulheres participantes, número de mulheres como representantes das
assembleias...), a elaboração de propostas de acção a introduzir no orçamento e que sejam importantes para a mudança nas relações entre géneros, e um estudo, que não terminou ainda, sobre o impacto efectivo dos gastos municipais nas relações de género.
Em primeiro lugar foram criados os órgãos municipais para trabalhar sob a perspectiva de género no processo de participação, com a finalidade de se conseguirem
relações cada vez mais equitativas entre homens e mulheres. Por isso se criou, em
2006, uma assembleia temática de género e, posteriormente, um Conselho de políticas de igualdade de género destinado a promover e planificar acções de sensibilização dos principais agentes do território, que actuarão como transmissores dos eixos
de igualdade a todos os cidadãos. O Conselho e as Assembleias são os canais facilitadores do aumento considerável da participação das mulheres que, em princípio, se
tinha constatado ser mais baixa do que a dos homens.
A assembleia de género foi concebida para ser só de mulheres, mas, finalmente, foi
reformulada, transformando-se numa assembleia aberta a todos, tendo mudado
o seu nome (de género para políticas de igualdade) por proposta apresentada pela
maioria dos participantes na assembleia. Não obstante, o Conselho de Políticas de
Igualdade de Género é um espaço exclusivo de participação e debate para as mulheres, favorecendo o processo de capacitação destas. Para além disso, e por proposta
daquela assembleia, mudou-se o nome de Conselho de Cidadãos para o de Conselho da Cidadania, uma vez que a anterior terminologia era uma amostra clara do uso
sexista da linguagem.
Foi do próprio processo participativo que resultou a necessidade de se encomendar
um estudo que permitisse proceder a uma avaliação inicial da relevância das relações
de género na participação. É desse estudo que agora se apresentam alguns dos resultados. Esta análise devia facultar a informação necessária para a concepção de políticas públicas visando a redução da desigualdade entre homens e mulheres, não só no
próprio processo participativo, mas também no município de Santa Cristina d’Aro.
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Quais foram os resultados
O desenho da investigação levada a cabo consistiu em recolher informação sobre as características sociais dos participantes no processo de orçamentos participativos, tanto por observação
directa (número e sexo dos participantes) das assembleias dos diferentes anos do processo,
como a partir de um inquérito de perguntas fechadas que se realizou em 2007/2008.
Este primeiro inquérito destinava-se a conhecer o perfil social da população, não só quanto ao
sexo, mas também quanto à idade, ao nível escolar, ao sítio de procedência e à classe social. Por
último, organizaram-se grupos de discussão entre os participantes para que fosse possível a
aproximação dos implicados no processo à própria reflexão. Fez-se, além disso, um segundo
inquérito dirigido à população, em geral, e que tinha como objectivo averiguar os motivos da
não participação dos cidadãos no processo e, especialmente, os que faziam com que a diferença
de género fosse uma das características do processo.
Importa assinalar que os dados recolhidos nas assembleias, nos diferentes anos, revelam algumas falhas, uma vez que num primeiro momento não havia sido estabelecida a necessidade
de se recolherem dados de participação separados por sexo e, por isso, em alguns casos, não
foi possível a desagregação dos números. Quanto ao inquérito feito em 2007/2008, a primeira
coisa a destacar é que responder ao inquérito não era obrigatório e que, portanto, nem todas as
pessoas participantes no processo o tinham preenchido, verificando-se alguma quebra entre
homens e mulheres, o que se detectou comparando com os números de assistentes nas assembleias. Apesar destes obstáculos, há dois aspectos que podem ser claramente considerados
como resultado da análise: a) Os homens participavam mais do que as mulheres, mas a participação destas nos últimos anos tem vindo a crescer; b) A distribuição de homens e mulheres
nas diferentes assembleias segue uma tendência semelhante.
Vejamo-lo em detalhe: os dados de que dispomos relativos ao ano de 2003 só estão desagregados por sexo nas assembleias de bairro e mostram de forma clara que há mais bairros nos
quais a participação dos homens é maior do que bairros em que a participação das mulheres é
superior ou igual à dos homens. No caso das assembleias temáticas, só dispomos de informação
detalhada sobre os jovens e, neste caso, há 81% de homens e somente 19% de mulheres.
Relativamente ao processo de 2004 e 2005, continua a tendência para a menor participação feminina, particularmente nas assembleias de bairro. Quanto às assembleias temáticas, começa
a manifestar-se a tendência que marcará todo o processo, isto é, há assembleias mais para
homens e outras mais para mulheres, o que reflecte a partilha sexista tradicional das temáticas sociais; as mulheres repartem-se da seguinte forma: 80% por “bem-estar social, saúde e
imigração” e 57,41% por “educação, cultura, desporto, festas e lazer”. Para 76,93% dos homens
as preocupações distribuem-se pelo “ordenamento do território e meio ambiente”.
Estas características mantêm-se em 2006 e, além disso, acentua-se a separação na assembleia
de “educação, cultura, desporto, festas e lazer” em duas, a de “educação e cultura”
, com 58%
de mulheres e a de “desportos, festas e lazer”
, com 71% de homens. Em conjunto, nesse ano, a
participação das mulheres ascendeu aos 41% e a dos homens aos 59%.
Dos dados dos últimos anos, podemos assinalar que, embora no conjunto do processo participativo, as diferenças entre os sexos se tenham reduzido nas assembleias, elas são muito maiores no caso dos Conselhos Temáticos (órgãos deliberativos). As mulheres representam apenas
35% da participação nos mesmos. É importante, além disso, destacar que, no caso do Conselho
dos Cidadãos (órgão de representação), no processo de 2007/2008 a participação foi paritária e
no processo de 2008/2009 as mulheres representaram apenas 35%.
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Em resumo, quando o processo se iniciou, em 2003, a participação dos homens era
5

Punto de Igualdad (Ponto de Igualdade, em

muito superior à das mulheres, o que se notava particularmente nas assembleias de

português) é um sistema de informação para a

bairro, nas quais a presença das mulheres era inferior. Em 2004 esta desigualdade

mulher implementado em vários municípios

verifica-se já apenas no caso de um bairro – “centro da aldeia” – porque a percenta-

espanhóis; disponibiliza informação geral à

gem entre uns e outros é mais igual.

mulher, nomeadamente, sobretudo o que se
relaciona com os seus direitos e deveres. NT

Os dados de 2008 (mais exaustivos) continuam a espelhar a mudança, embora haja
mais homens do que mulheres e estes ocupem mais cargos de representação. Numa
das assembleias de bairro (La Teulera) o número de mulheres é maior do que o de homens, mas nos bairros de Eixample, Suro de la Creu, Romanyà, San Miguel de Aro e
Vall Repòs o número de homens e de mulheres é bastante próximo. Nas assembleias
dos bairros de Rosamar e Golf Costa Brava, pelo contrário, a presença de homens é
maioritária, representando as mulheres apenas 21%. O número de homens que ocupam a presidência das assembleias é claramente superior ao de mulheres no mesmo
cargo, com excepção do bairro de La Teulera, em que é uma mulher.
Por outro lado, e como já referimos quando falámos das Assembleias Temáticas, verifica-se um aspecto que acompanhará todo o processo: certas assembleias são “mais
de mulheres” e outras “mais de homens”. Na de “Bem-estar social, saúde e imigração”
, 80% são mulheres (2004), enquanto que na de “Ordenamento do território e meio
ambiente”
, 80% são homens (2004). Esta segmentação repete-se em 2008, registando-se maior presença de mulheres nuns casos e de homens noutros: em “Educação e
cultura” 77% são mulheres, em “Actividades económicas” 67% são homens.
Há, no entanto, um dado interessante: a maioria das assembleias tem como presidente uma mulher, o contrário do que acontece com os bairros; apenas no caso da
assembleia de “Actividades económicas” a presidência é ocupada por um homem.
Assim, os homens estão mais representados nas assembleias de bairro e as mulheres
nas assembleias temáticas.
Os dados recolhidos através do inquérito de 2007/2008 apresentam esse mesmo padrão. Verifica-se uma maior participação dos homens (54,5%) do que das mulheres
(45,5%), embora com uma evidente aproximação das percentagens. Ao mesmo tempo,
é claro que a repartição por assembleias não é igualitária. Nas assembleias temáticas
os homens representam 52% e as mulheres 48%, e, em função do tema em concreto,
as diferenças de participação entre um e outro colectivo são muito grandes. Nas assembleias de bairro os homens são 49% e no Conselho as mulheres são apenas 45%.
Além disso, no inquérito aparecem assembleias nas quais parece só participarem
mulheres – a de políticas de género e a de educação e cultura –, mas a verdade é que
também há homens, embora muito poucos no primeiro caso (2). Quer dizer que na
resposta ao inquérito, a tendência mantém também um padrão de género.
A representação dos colectivos etários nos diferentes tipos de assembleia é também diferente. Em primeiro lugar, porque há duas assembleias temáticas nas quais
comparecem apenas os grupos implicados: jovens e “mais jovens”. Em segundo lugar, porque há maior participação de alguns grupos etários em certas assembleias
temáticas. Assim, por exemplo, nas assembleias de bairro e nas de género há mais
pessoas acima dos 65 anos. Em contrapartida, nas assembleias de bem-estar e saúde
e de ordenamento do território, o grupo etário mais representado é o de 40 – 49 anos.
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Por último, importa assinalar que a maioria da população que par-

Para além de se poder determinar um perfil de participação em

ticipa tem uma situação laboral activa, quer dizer, está a trabalhar,

Santa Cristina d’Aro, é importante também estabelecer o perfil dos

excepção feita aos casos das assembleias de bairro e de políticas de

cidadãos que, seja qual for a razão, não participam. É por isso que

género, em que a percentagem de pessoas aposentadas é, segundo

o segundo inquérito se dirige a esta parte da população. Segun-

mostra o inquérito, muito alta.

do o estudo estatístico, de entre as pessoas que não participam,

Quanto aos resultados apurados nos grupos de discussão, não há
diferenças de género relativamente à aceitação do processo em
geral. Os cidadãos que participam mostram-se contentes com ele,
embora um pouco cansados, interrogando-se às vezes sobre a sua
utilidade, postura perfeitamente compreensível após estes anos de
funcionamento. No entanto, é necessário ter presente que este é
um desgaste assumido e que não supõe uma ruptura com a participação, tratando-se apenas de um questionamento reflexivo inerente ao próprio processo. 
Por outro lado, verifica-se uma certa preocupação, de homens e de
mulheres, relativamente ao facto de uma parte significativa dos cidadãos não participar. Os participantes no processo consideram que
“são sempre os mesmos” e que muito poucos se comprometem com
a iniciativa, enquanto a maioria se mantém à margem. Não sabem
o que fazer para que mais cidadãos se impliquem, mas pensam que

quase metade desconhece que no município se está a desenrolar
um processo de participação associado ao orçamento municipal.
As pessoas que não participam mas que conhecem esta realidade
responderam que a informação lhes chega através de uma carta
remetida pelo município. Apesar de não participarem, três quartos
dos cidadãos apoiam o processo e pedem que seja divulgada mais
informação através dos meios de comunicação locais e se desenvolva uma campanha personalizada.
Esta informação é relevante porque, embora possa parecer que
muitos cidadãos ignoram e até recusam este sistema de participação, há interesse em que se incremente e faça crescer. Por outro
lado, muitas pessoas, sobretudo mulheres, justificam a sua não
participação com a falta de tempo e a dificuldade em conciliar a família, o trabalho e a vida pessoal. Uma resposta frequente diz que a
não participação tem a ver com a falta material de tempo.

isso terá a ver com a desconfiança que a população tem em relação

Apesar do apoio efectivo ao processo de participação, há também

aos políticos. Isto preocupa-os, uma vez que acreditam no processo

bastantes pessoas que não nutrem simpatia por ele, achando in-

e gostariam que, dada a importância que ele tem para o conjunto da

clusive que se trata de uma proposta ineficaz.

comunidade, de que eles próprios fazem parte e que consideram representar de forma solitária, chegasse à maioria das pessoas.

Avançando com alguns detalhes e partindo da diferença entre homens e mulheres, verificou-se que o número de mulheres que des-

Preocupa-os a questão de como conseguir que participe mais gente

conhece a realização de assembleias é maior do que o número de

– o que mostra também o seu grau de implicação – mas não existe

homens. Foram detectadas, além disso, diferenças quanto à forma

unanimidade nas propostas. Fizemos várias sugestões a respeito

de receber a informação: os homens dizem receber cartas e as mu-

dos horários, mas, conforme o colectivo de que se tratava, prefe-

lheres que se informam através de familiares ou conhecidos e, em

riam um ou outro, não havendo nem unanimidade nem maioria.

alguns casos, através do Punto de Igualdad.5

Em traços gerais, aos aposentados serve-lhes qualquer dia e hora,
mas preferem fins-de-semana e horários não muito tardios ou à
noite. O contrário do que se passa com aqueles que têm pessoas a
seu cargo; neste caso, é muito importante o trabalharem fora de
casa ou não, e os horários que têm de cumprir determinam a sua
disponibilidade. As mulheres estão muito condicionadas pelo cuidar das crianças e dos idosos, ou pelo cozinhar, não sendo esse o
caso dos homens. Seja como for, assembleias ao fim-de-semana
não, porque este é para a família. Em todo o caso, pensam, sobre-

Os homens exigem que se reforce a informação e que se desenvolva
uma relação mais directa e vinculativa entre a administração e a
população, e as mulheres, por seu turno, pedem que se aumente a
propaganda.
Um dado muito importante e significativo deste trabalho é a motivação de homens e mulheres para participar; ela é diferente, e isso
leva-nos a pensar que os cidadãos que actualmente participam podem corresponder a esse modelo:

tudo as mulheres, que seria necessário programar as reuniões de

• Os homens que neste momento não participam dizem que gos-

modo a não se concentrarem todas no mesmo mês, porque isso di-

tariam de poder fazê-lo basicamente para se expressarem, para

ficulta-lhes a conciliação com a vida pessoal e familiar. Pensam

decidir e chegar a consensos, colectivamente, sobre a definição

também, sobretudo as mulheres, que seria bom estabelecer uma

de prioridades para o município e para quem nele vive, o que é

duração fixa para as reuniões, de forma a saberem quando estarão

demonstrado por alguns exemplos tirados do segundo inquérito:

livres e para que não se perca tempo nas mesmas.

“Penso que está bem, que podem decidir coisas para o nosso próprio
425

A PARTICIPAÇÃO SOB O PONTO DE VISTA DO GÉNERO A PARTIR DA ANÁLISE DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS CONCRETOS

povo”, outro exemplo: “porque se pode dar a opinião e pedir coisas para o povo”.
6

Punto de Igualdad (Ponto de Igualdade, em

português) é um sistema de informação para a

(Citações do estudo estatístico (II))

mulher implementado em vários municípios

• As mulheres que não participam maioritariamente disseram que queriam participar para

espanhóis; disponibiliza informação geral à

conhecer as decisões que se tomam para o local e para as pessoas que nele vivem. Eis alguns

mulher, nomeadamente, sobretudo o que se

exemplos, como os anteriores: “Gostaria de saber as coisas que fazem para o povo, o que está

relaciona com os seus direitos e deveres. NT

bem e o que está mal”. Outro exemplo: “Para estar mais informada do que se passa, do que
discutem, do que propõem...).

7

Bou, García, Paño (2012)

8

Gutiérrez-Barbarrusa, 2012; páginas 174-178.

9

Bou, García i Paño /2012

Outro aspecto importante é que, apesar de as mulheres quererem incentivar o processo participativo, não sabem (ou não se atrevem a dizer) como se poderia fazer. Os homens dizem que
deve ser acelerada a execução, uma vez que foram decididos os pedidos feitos, e as mulheres,
pelo contrário, estão de acordo sobre a falta de novos mecanismos, mas não propõem nenhum.
Um facto já comentado no princípio deste capítulo é o da conciliação da vida pessoal e profissional com o processo participativo, coisa que se torna difícil, sobretudo para as mulheres. Algumas citações textuais tiradas do segundo inquérito corroboram-no: “Eu tenho outros
trabalhos, se por acaso for o meu homem ou o meu filho…mas eu, pessoalmente, não”. Outro
exemplo, “Não tenho tempo. À hora a que isso se faz, chegas a casa e não tens tempo para
tudo…”. Um terceiro exemplo, “Porque o meu marido já vai, e eu não tenho tempo suficiente,
com as crianças, o trabalho, a casa...”. Um último exemplo: “Tenho muito trabalho em casa,
além disso eu não sei muitas das coisas da aldeia”.

2.2. Resultados do Estudo Comparativo dos Orçamentos Participativos na República Dominicana, em
Espanha e no Uruguai
A análise de género levada a cabo neste projecto não tem as mesmas características da que foi
feita no caso de Santa Cristina d’Aro, mas contribui para se fazer uma comparação de âmbito
internacional, o que pode ajudar a melhorar os instrumentos que se venham a desenvolver
para se conseguir a integração do ponto de vista de género, de forma transversal, nos processos
participativos.
Neste projecto, um dos eixos analisados foi o da participação, em número de homens e mulheres nos processos implementados nos três países; através de inquéritos e entrevistas aos participantes foi possível também avaliar qual o grau de autonomia das mulheres neste processo6,
de acordo com o objectivo 3 do programa de Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.7
Devemos assinalar, em primeiro lugar, que não é em todos os casos que existem registos desagregados por sexo, mas os dados que existem mostram que há um maior número de mulheres
nos espaços comunitários de participação e decisão. Por exemplo, na República Dominicana a
presença de mulheres oscilou entre os 40 e os 79%, enquanto que os homens se situam entre
os 20 e os 60%. No Uruguai (o único departamento com dados deste tipo é Montevidéu), as mulheres participam sempre numa percentagem superior a 55.0 %. Igualmente, a média de participação nos municípios espanhóis (nos casos em que existem dados por sexo) ilustra a maior
presença de mulheres, cerca de 53.0%.
Por outro lado, os dados quantitativos obtidos, através de questionário, nas assembleias – na
República Dominicana e em Espanha – apontam para um número superior de mulheres, embora a presença de homens seja muito semelhante (47.6% de homens e 48.9% de mulheres).
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Esta maioria de mulheres no processo não se mantém no número de delegados. No
caso da República Dominicana há, em média, mais homens (entre os 50 os 55%) porque se estabelecem critérios de partida paritários.8 Em Espanha o padrão é o mesmo, mas o intervalo de percentagem é mais alto (entre os 50 e os 80%). Os dados
qualitativos dos três países mostram que a presença maioritariamente feminina nas
assembleias parece ser geral em todo o processo. Esta percepção pode dever-se ao
facto de elas participarem mais nos espaços com maior visibilidade, as assembleias
comunitárias. Mas é necessário ter em conta também, como assinalam os autores
do relatório9, que pode existir um desvio de género na percepção e que a fraca habituação à presença das mulheres nas tomadas de decisão públicas, pode tornar o seu
papel elogioso ou mais relevante do que aquilo que a análise revela. Por outro lado,
a análise das propostas que tentam reduzir a desigualdade entre homens e mulheres
é escassa nos três países.
O Uruguai é, nesta grelha, o país que menos propostas apresenta, sendo todas elas,
além disso, originárias de territórios urbanos. Os temas que abordam são, fundamentalmente, de natureza laboral, de violência de género e de criação de espaços
específicos para mulheres. Assume particular relevância a aposta em encarar a temática de género de forma transversal na sociedade em geral, iniciativa surgida em
Montevidéu através do Plano de Igualdade de Oportunidades.
A República Dominicana concentra este tipo de propostas em dois municípios, e um
deles tem já trabalho sectorial específico sobre o assunto (Villa González). Esta estratégia e o número de propostas, comparativamente, que daí emanam, mostram
que estas políticas públicas ajudam a fortalecer e a politizar a questão de género. A
maioria das propostas apresentadas neste país vai no sentido de aumentar os espaços municipais destinados às mulheres e a optimizar o seu funcionamento, sendo
exemplo disso o Gabinete Municipal da Mulher, em Villa González. Espanha é o país
em que se apresentam mais propostas, o que acontece a partir de uma concepção
mais global do género, mas importa assinalar que as situações não são homogéneas.
As zonas urbanas apresentam mais do dobro, superando os 7%, de propostas sobre o género das zonas rurais. Igualmente, há diferenças no contexto urbano, sendo
nas cidades de maior dimensão que se apresentam propostas mais genéricas sobre
o género, ao passo que nas mais pequenas elas se limitam a identificar necessidades
concretas relacionadas com as mulheres, especialmente com as mães e as petições
para que seja aumentado o número de lugares nos infantários ou o número destes.
Além disso, esta variação não tem a ver só com a dimensão do município; o número
de propostas aumenta e elas são mais gerais e transformadoras quando se verifica a
presença, no processo, de grupos feministas e de organizações de defesa dos direitos
das mulheres ou de colectivos de identidade sexual (LGTB).
E SPA NH A
NÚMERO DE
PROP O S TA S

Propostas tendentes à
igualdade de género.
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REPÚBL IC A DOMINIC A N A
% DO
TOTA L

2,18

NÚMERO DE
PROP O S TA S

18

% DO
TOTA L

1,60

Tabela 1 Percentagem de propostas tendentes à

URUGUA I
NÚMERO DE
PROP O S TA S

7

% DO
TOTA L

1,15

igualdade de género para as quais os participantes
dos OP estabeleceram prioridades

Fonte Barragán, Romero e Sanz (2012)
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3. Conclusões
Embora através da comparação dos resultados obtidos a nível internacional se verifique não haver
mais homens do que mulheres nos processos de participação, não podemos afirmar que esta seja
a norma; efectivamente, há falta de dados ou estes não são precisos, até porque o que nos mostra
o caso analisado com maior profundidade, o de Santa Cristina d’Aro, é justamente o contrário.
Os resultados desta investigação evidenciam claramente que há mais homens do que mulheres
nos processos participativos, o que implicaria incentivar mais a presença das mulheres nas assembleias e nos conselhos. No entanto, devemos assinalar também o aumento [do número de mulheres] que se tem verificado desde o início do processo, e que a distância entre os números de uns
e de outras é actualmente muito pequena, ao mesmo tempo que é necessário continuar a insistir
nos diferentes grupos de mulheres, de acordo com a idade, a classe social ou o lugar de nascimento.
Constata-se também que as raparigas e as jovens participam muito menos do que os rapazes e os
jovens, o que pode indicar que esta desigualdade tem tendência para se reproduzir e, no pior dos
casos, não é um comportamento próprio da idade, mas sim de geração a consolidar-se. Por outro
lado, os imigrantes estão muito pouco presentes nos processos participativos, embora tenhamos
visto que têm um peso específico suficientemente importante no conjunto da população, o que
aponta no sentido de ter de se fazer um esforço de aproximação deste colectivo e, especificamente, de que as mulheres participem.
Além disso, é realmente importante romper com a divisão dos sexos de acordo com os temas, o
que quer dizer que não só há que incentivar a participação das mulheres nas assembleias em que
participam menos, porque os temas são mais “masculinos”
, mas também incentivar os homens a
participar naquelas em que há mais mulheres e nas quais os temas são mais “femininos”.
O caminho percorrido no campo da sensibilização para os diferentes tipos de desigualdade, no
município de Santa Cristina d’Aro, permitiu dar visibilidade às desigualdades verificadas em
função do género. A luta pela sua erradicação começou a fazer parte do discurso político mas,
apesar dos esforços e dos apoios vindos de muitos lados, a realidade tem um ritmo diferente do
das vontades de mudança. Contudo, isso não que dizer que o esforço feito tenha sido inútil, mas
sim o contrário, embora haja ainda um longo caminho a percorrer.
As experiências de participação das mulheres até agora feitas no município tendem a passar
despercebidas pelo facto de elas próprias não sentirem a responsabilidade de intervir no espaço público de Santa Cristina d’Aro. Mesmo assim, as mulheres tendem a responder que gostariam de participar para conhecer as decisões tomadas, repetindo-se esta resposta em numerosas ocasiões mas, ao mesmo tempo, pouco se encontra a resposta de que a participação
poderia servir-lhes para se expressarem e terem protagonismo na tomada de decisões – tal
como respondem os homens.
Esta particularidade afecta os fundamentos da participação porque é um claro sintoma de que
os padrões de género continuam a determinar os comportamentos de mulheres e de homens. As
mesmas mulheres que falam no processo participativo seguem os padrões de género que lhes foram inculcados, havendo necessidade de utilizar uma “pedagogia” de género com as mulheres e,
em geral, com todos os grupos da população. O primeiro trabalho a fazer é assumir que todos os
participantes têm um saber e uma experiência que podem ser trazidos para o conhecimento colectivo e, por extensão, para o desenvolvimento dos processos sociais. Este paradigma de trabalho comunitário exige uma mudança profunda dos papéis tradicionais assumidos pela comunidade, pelos educadores e técnicos, pela administração e por todas as pessoas que participam no processo.
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Outro factor determinante da presença das mulheres nos processos participativos tem a ver
com a conciliação. Uma mulher que trabalha fora de casa, ou mesmo as que trabalham em casa
ou já estão aposentadas, tem de suportar a “dupla jornada laboral”
, que pressupõe continuar a
trabalhar quando chega a casa para cuidar dos filhos e ocupar-se das tarefas domésticas. Esta
diferença de utilização do tempo entre os homens e as mulheres tem claras repercussões nos
processos participativos, o que se evidenciou no inquérito feito à população em geral, no qual
um grande número de mulheres disse que não se implicava nos processos participativos por
falta de tempo para ir às reuniões.
Outro aspecto merecedor de comentários ao longo da análise feita é que, apesar dos avanços já
conseguidos, várias assembleias temáticas continuam a seguir padrões sexistas e, em alguns
casos, “são mais de mulheres” e em outros “mais de homens”. Vê-se que há mais mulheres
a participar em temas relacionados com a educação e as políticas de igualdade, e, em contrapartida, mais homens a participar em temas relacionados com as actividades económicas, o
ordenamento do território, o urbanismo ou a mobilidade. Enquanto que o homem tem de ocupar-se dos trabalhos remunerados, as mulheres tomam a seu cargo os cuidados com a família
e, portanto, assumem mais facilmente o papel de “voluntariado social” para o município. Em
resumo, os diferentes papéis dos homens e das mulheres transpõem-se para os espaços de
debate, aparecendo aí os mesmos padrões.
Apesar de se ter afirmado que há ainda um longo caminho a percorrer no campo da sensibilização, não se pode ignorar que o papel das mulheres nos espaço de participação das assembleias
está a mudar, havendo cada vez mais mulheres a participar e a ocupar cargos de representação e
os espaços de tomada de decisões. Tal como se afirmou na secção dedicada à análise das assembleias, as mulheres ocupam cargos de representação na grande maioria das assembleias temáticas. Se se continua a apostar e a lutar para que as mulheres se envolvam nas actividades públicas
e se se levarem a cabo acções de aperfeiçoamento, o número de mulheres que participam nos
processos pode continuar a aumentar nos próximos anos.
O grupo dos jovens imigrantes será o colectivo no qual faria falta um maior investimento de
esforços. Ao longo do trabalho falou-se da escassa presença de homens e mulheres imigrantes;
a sua participação em temas alheios às suas prioridades é muito fraca, o que pode dever-se à
falta de informação e a alguma falta de interesse por parte deles. Além disso, neste grupo, é de
realçar a pouca presença dos jovens nos processos participativos.
Em termos de género, são muitos os aspectos que podem ser melhorados, mas é preciso ter
claro que não são estes processos que originam as diferenças, mas que neles se reproduz o
que se passa na sociedade. Assim, há que trabalhar não só nos processos participativos, mas
também fora deles e a partir deles, de modo a erradicar as referências sexistas. É evidente que
os processos [participativos] não podem, só por si, operar estas mudanças, mas é importante
sublinhar que, apesar das debilidades, são importantes os ganhos, por pequenos que pareçam,
resultantes do estabelecimento de uma nova cultura de relação entre homens e mulheres, no
município. Nos processos participativos, as mulheres podem fomentar o seu empowerment,
fortalecer a sua própria confiança e intervir na transformação social. Ao mesmo tempo, os
homens podem apreender também esse novo papel da mulher, o que, em conjunto, permitirá
avançar rumo a outro tipo de relações entre homens e mulheres e a outro tipo de igualdade e
co-responsabilidade em todos os campos sociais.
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O EMPOWERMENT
PSICOLÓGICO NOS
ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS
Resumo
Embora os orçamentos participativos visem diferentes objectivos, que têm sido estudados com
certa profundidade, a sua dimensão psicossocial tem sido a grande esquecida. O presente documento tenta dar um contributo para a elaboração de um quadro teórico de empowerment psicológico a partir dos orçamentos participativos, ao mesmo tempo que aborda a questão de se saber
em que circunstâncias estes processos o podem estimular. A análise de dois estudos ajuda a ilustrar que a população que participa activamente se fortalece, acontecendo o mesmo com aquela
parte que sabe que o pode fazer. Este resultado diz-nos como é possível romper com o sentimento de indefensabilidade e a consequente apatia política, valorizando as iniciativas políticas deste
tipo para além do número de participantes directos que são capazes de mobilizar.

1. Introdução
De todos os efeitos psicossociais dos orçamentos participativos, o fortalecimento, potencialização ou empowerment1 é, possivelmente, o de maior relevância, uma vez que contempla um
dos objectivos últimos do processo: democratizar a democracia através da transformação do
cidadão em actor político. Mas este complexo quadro teórico requer uma análise detalhada da
sua conceptualização e dimensão antes de poder ser estudado nos orçamentos participativos.
O fortalecimento comunitário foi definido como o processo através do qual os membros de uma
comunidade (indivíduos interessados e grupos organizados) desenvolvem capacidades e optimizam recursos em conjunto, de forma a controlar a sua situação de vida, agindo com sentido de compromisso, consciente e criticamente, com o objectivo de transformar o seu meio,
segundo as suas necessidades e aspirações, transformando-se a si mesmos em simultâneo
(Montero, 2003, p.72). Trata-se de um processo associado a um território e que implica respeito mútuo, reflexão crítica, participação colectiva, assim como acesso e controlo dos recursos (Cornell Empowerment Group, 1989), inclusive para as pessoas e colectivos tradicionalmente excluídos das tomadas de decisão públicas. Nos OP, os cidadãos identificam colectivamente as suas
necessidades, avaliam os seus recursos, estabelecem prioridades e decidem sobre as necessidades a satisfazer primeiro. Portanto, os OP são um instrumento de participação democrática que
se pode transformar num mecanismo formal de empowerment [define-se como formal o processo
que se constrói a partir de uma instituição da administração e não dos cidadãos (Rich, Edelstein,
Hallman & Wandersman, 1995)]. Mas, para apurar se na realidade se gerou fortalecimento, torna-se
necessário analisar em profundidade os processos em que se utiliza esta ferramenta de participação.

1

Para uma perspectiva actualizada

sobre o conceito de empowerment face a
potencialização ou fortalecimento, consultar
Montero, M. (2010). Fortalecimento da
cidadania e transformação social: ponto
de encontro entre a psicologia política e a
psicologia comunitária. Psykhe, 19, 51-63.
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Rappaport (1987) propôs três níveis de análise dos processos que

das pessoas nos processos que podem levar ao empowerment, os

podem conduzir ao fortalecimento: individual, organizacional e

denominados empowering processes (no nosso caso, os orçamentos

comunitário. Em termos individuais, é necessário estudar as vivên-

participativos), assim como a concretização e definição dos con-

cias que alteram os conhecimentos, as emoções e os comportamen-

ceitos presentes na nomological network, para poder aferir se essas

tos de uma pessoa, fazendo-a assumir o controlo da sua própria

experiências conduzem à potencialização, o que se costuma deno-

vida e daquilo que se passa no seu contexto. A nível organizacional,

minar por empowered outcomes.4

há que analisar as dinâmicas no seio dos grupos organizados que
partilham interesses ou propósitos comuns. Na comunidade, devem ser estudadas as formas de fazer das instituições, das organizações e dos cidadãos. Por último, não se pode esquecer que estes
três níveis são interdependentes e influenciam-se mutuamente.

tribuiu para o estudo da potencialização, desenvolveu de forma
aprofundada os empowered outcomes do fortalecimento psicológico.
De acordo com ele, esta variável tem três componentes: intra-pessoal, inter-accional e comportamental (Zimmerman, 1995). A com-

A proposta de Rappaport vai no sentido da “sócio-segmentação”
,e

ponente intra-pessoal diz respeito à auto-eficácia e à capacidade

avaliar o fortalecimento a partir de qualquer um destes níveis é

de influir no contexto sociopolítico – aquilo que outros autores de-

extremamente complexo porque: a) a potencialização é uma cons-

signaram como “sentido de controlo” (Bellamy & Mowbray, 1998).

trução determinada pelo contexto (idade, sexo, recursos socioe-

A componente inter-accional indica a capacidade que a pessoa tem

conómicos, etc.) e pela cultura local (necessidades, formas de or-

para compreender o contexto em que vive e identificar as causas e

ganização, valores, etc.) e, por isso, os instrumentos de medida,

consequências dos acontecimentos, assim como para compreender

quantitativos e/ou qualitativos, devem estar cultural e contextual-

o poder como um conceito relacional. Trata-se, pois, do desenvol-

mente adaptados (Hombrados & Gómez-Jacinto, 2001); b) o seu va-

vimento da consciência crítica, da aquisição das competências para

lor não é estável ao longo do tempo, o que torna recomendável que

a tomada de decisões, do conhecimento dos recursos (Montero,

se façam aferições longitudinais (Zimmerman, 1995); c) da mes-

2006) e da capacidade para colaborar com outras pessoas (Bellamy

ma forma, tão pouco existe um único conjunto de competências,

& Mowbray, 1998). Por último, a componente comportamental se-

percepções, e comportamentos indicadores de potencialização nas

ria o conjunto das acções específicas levadas a cabo com o objectivo

diferentes pessoas (Zimmerman & Rappaport, 1988). Portanto, não

de actuar no devir sociopolítico do seu contexto (Zimmerman &

há uma única e universal medida para aferir o nível de fortaleci-

Warschausky, 1998).

mento de uma pessoa e/ou local (Zimmerman, 1995).

A construção da nomological network por níveis de análise, e distin-

Esta característica volúvel do fortalecimento coloca-o na área dos

guindo entre empowering e empowered outcomes, foi feita por Zim-

quadros teóricos open–ended2. Estas construções teóricas partem

merman & Warschausky (1998), no âmbito da reabilitação, assim

da teoria e são construídas a partir do empirismo. Os quadros teó-

como por diversos autores em processos enquadrados na investi-

ricos open-ended requerem o desenvolvimento de uma nomologi-

gação-acção-participação (Brown, 1993; Chesler, 1991; Elden & Chi-

cal network consistente num sistema-quadro que reúne as relações

solm, 1993; Hall, 1992; Rapparport, 1990; Whyte, 1991; Yeich & Levine,

entre conceitos abstractos empiricamente verificáveis (Cronbach

1992). A proposta mais recente é a que foi elaborada por Zimmerman

& Meehl, 1955). Tratar-se-ia de um quadro capaz de descrever o

(2000), e que expusemos pela primeira vez adaptada aos orçamentos

conceito de empowerment e de orientar a sua medição, devendo ser

participativos no projecto Parlocal (García-Leiva & Paño, 2012). Se-

suficientemente amplo para abranger toda a sua diversidade, mas

guidamente, apresentamos uma versão melhorada da mesma à luz

também suficientemente específico para permitir avaliar o em-

da actualização das revisões teóricas e dos dados empíricos.

3

powerment numa população concreta (Zimmerman, 1995).

De acordo com este quadro teórico, fizeram-se vários estudos de

Dos três níveis de análise anteriormente indicados, estudou-se

perfil quantitativo e qualitativo que tentaram aferir até que ponto

principalmente o individual, uma vez que os processos psicosso-

participar num processo de orçamento participativo leva à poten-

ciais que aí ocorrem, verificam-se igualmente a nível intra-sujeito,

cialização psicológica. Neste texto seleccionámos dois fragmentos

nos cidadãos que fazem parte de uma organização, assim como nos

de dois estudos para ilustrar a forma de medir a potencialização

habitantes de uma comunidade. Por isso, compreender o empower-

psicológica, utilizando técnicas quantitativas e qualitativas, e para

ment a nível de sujeito, ajuda a compreendê-lo nos outros níveis.

mostrar até que ponto promover processos participativos a par-

Do exposto podemos perceber que medir e avaliar o fortalecimen-

tir das instituições da administração pode incrementar a poten-

to implica a observação e a análise das aprendizagens e vivências
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cialização psicológica dos habitantes de um determinado local. O
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primeiro estudo que exporemos é o da avaliação quantitativa do empowerment psicológico
nos municípios com orçamento participativo da província de Málaga (Espanha); o segundo
ilustra a análise qualitativa da potencialização psicológica dos participantes em processos de
orçamento participativo na República Dominicana, em Espanha e no Uruguai.

NÍV EL DE A N Á L ISE

PA R T ICIPA R E M PROCE SSOS DE ORÇ A MEN TO S
PA R T ICIPAT IVO S (E MP OW ERING PROCE SSE S)

RE SULTA DO
(E MP OW ERED OU TCOME S)

Individual

Adquirir competências para intervir no meio

Fortalecimento Psicológico

sociopolítico: tomada de decisões colectivas,

Componente intra-pessoal:

participação e organização dos cidadãos.

Sentido de controlo e auto-eficácia.

Perceber a origem dos recursos públicos e aprender a

Desenvolvimento de convicções, competências e

geri-los.

motivação para intervir no devir do município.

Tabela 1 A nomological network do
fortalecimento nos OP

2, 3, 4

Assim no original

Identificar a distribuição e desigualdade dos recursos.
Compreender o funcionamento das instituições.

Componente comportamental:

Intensificação das relações entre os membros da

Acções que influem na vida política.

comunidade.
Organizacional

Proporciona aos seus membros oportunidades para

Gestão e mobilização de recursos de acordo com os

participar nas tomadas de decisões.

objectivos da organização.

Lideranças partilhadas.

Incremento das competências para a tomada de

Responsabilidades partilhadas.

decisões e o trabalho em equipa dos seus membros.
Influência política.
Redes de trabalho: coligações.

Comunitário

Acesso aos recursos, desde todos os sectores da

Coligações organizacionais e geração de novos

população.

colectivos.

Estrutura de governo aberta e participativa.

Liderança pluralista

Inclusão e diversidade.

Trabalho colectivo para manter a qualidade de vida.
Competências de participação dos residentes.

Na província de Málaga, entre 2005 e 2011, foram postas em marcha 22 experiências de OP. Esta
aposta política teve origem no Gabinete de Orçamento Participativo da Deputação Provincial
de Málaga. A principal função deste Gabinete era disponibilizar recursos técnicos e financeiros, assim como assessoria de todo o tipo aos municípios que desejassem implementar esta
nova forma de fazer política. O protagonismo deste Gabinete no impulso dado aos orçamentos
participativos em Andaluzia – e em Espanha – é avalizado pelo facto de ter sido promotor daquilo que se denominou por Declaração de Antequera. Este documento político é um guia de
orientação para a forma de fazer os orçamentos participativos na província. Os três objectivos
que se pretendiam alcançar através dos OP eram, segundo a Declaração de Antequera, fortalecer a cidadania, garantir a inclusão social e defender a gestão pública. Esta Declaração, que
foi assinada no mesmo dia em que se criou a Rede Estatal de Orçamentos Participativos em
Espanha, converteu-se no documento político base para definir o que são e como se fazem os
orçamentos participativos na província de Málaga. De acordo com o estabelecido por este documento, os OP devem ser auto-regulados, vinculativos, universais e deliberativos, para além
de disporem de um sistema de acompanhamento, controlo e prestação de contas.
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Estudo da percepção de fortalecimento psicológico na província de Málaga (Espanha).
5

Para aceder aos dados sobre o fortalecimento das

pessoas que participam nas assembleias, consultar
García-Leiva, P., Domínguez-Fuentes, J.M.,
Hombrados, M. I., Palacios, M. S. Marente, E. y

Metodologia quantitativa
Neste contexto, em 2009, procedeu-se a um estudo com o objectivo de medir, em nove municípios da província de Málaga, o nível de empowerment dos cidadãos, em geral.

Gutierrez, V. (2011). Evaluación de los presupuestos

O objectivo da investigação era ir mais além da avaliação do fortalecimento das pessoas que par-

participativos en la provincia de Málaga. En M.

ticipam nas assembleias5 e analisar se o arranque de um processo de empowering formal pode

A. Morillas, M. Fernández y V. Gutierrez (Coord.)

levar à mudança na percepção da potencialização em termos intra-pessoal e inter-accional, quer

Democracias participativas y desarrollo local (pp.

dizer, se a mudança num modelo político mais participado pode levar a que os cidadãos, embora

145 – 196) Málaga: Atrapasueños. ISBN: 978-84-

não participem activamente, adquiram uma percepção mais aguda do sentido de controlo e maior

615-0380-3

consciência crítica. A hipótese avançada foi a de que os cidadãos dos municípios com orçamento
participativo, que conheçam estes processos, mesmo não participando activamente, aumentarão

6

Mais informação sobre este estudo pode ser

consultada em García-Leiva, P., Domínguez-

a sua percepção da potencialização, a nível intra-pessoal e inter-accional, quando comparados
com os cidadãos de municípios equivalentes sem orçamento participativo.

Fuentes, J. M., Hombrados-Mendieta, Mª. I.;
Morales-Marente, E. y Palacios-Galvez, Mª.

Método6

S. (2009). Los presupuestos participativos y el

Amostra

fortalecimiento comunitario. Apresentado no
Congresso Nacional de Psicologia Social, entre 1 e 3
de Outubro, em Tarragona.

7

ANOVA é, resumidamente, uma colecção de

modelos estatísticos no qual a variação amostral
é repartida em componentes devido a diferentes
factores (variáveis), que nas aplicações estão
associados a um processo, interesse, produto ou
serviço. NT

8

Consultar Ganuza, E. (2007). Tipología y modelos

de presupuestos participativos en España.
Córdoba: IESA Workingpaper series. Nº 1307. IESACSIC para consultar os modelos de orçamentos
participativos em Espanha.

Esta constava de um grupo de 600 pessoas da Província de Málaga, dividido em 300 originárias
de locais onde havia sido implementado o orçamento participativo e outras 300 residentes em
locais semelhantes. Os critérios escolhidos para determinar as semelhanças dos municípios
foram os seguintes: interior vs. litoral, actividade económica principal, número de habitantes,
número de colectividades organizadas e tendência política. Para identificar estas características recorremos ao Instituto Nacional de Estatística (2009), ao Instituto Andaluz de Estatística
(2009) e aos registos das associações de municípios. No caso da tendência política, o parâmetro
utilizado foi a percentagem de votos nos diferentes partidos nas eleições gerais. Procedemos
desta maneira por se tratar de um melhor indicador da variável do posicionamento ideológico
do que a cor do partido no governo local, uma vez que o comportamento nas eleições locais
é influenciado por outro tipo de variáveis, como o conhecimento pessoal do candidato. Dado
que a população de cada um dos níveis da variável independente (orçamentos participativos)
é aproximadamente de 24.000 habitantes, a amostra de 300 pessoas pressupõe uma taxa de
erro de cerca de 7%. A amostragem foi aleatória estratificada, sendo os estratos, cada um dos
existentes nos municípios.

Instrumentos
Para medir o fortalecimento psicológico recorremos às sub-escalas relevantes da escala de
empowerment de Speer and Peterson (2000). A sua adaptação ao castelhano fez-se através do
método de tradução e re-tradução. A fiabilidade da escala completa resultante foi = 0.81, a da
sub-escala da componente intra-pessoal foi de .92 e a da componente inter-accional de .83.

Procedimento
Após o processo de implementação dos orçamentos participativos, mediu-se o fortalecimento
destas comunidades, comparando-o com a potencialização das comunidades semelhantes nas
quais não houve orçamentos participativos. A recolha de dados foi feita telefonicamente através de três questionários preparados e a participação dos cidadãos foi voluntária e anónima.
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Resultados e discussão
Ao realizar o ANOVA7 de um factor, numa primeira análise não se
verificaram diferenças significativas. Por isso, e como havia três
municípios que tinham implementado processos que não foram
abertos a toda a população, não eram auto-regulados e não eram
vinculativos (modelo participativo8), foi decidido eliminá-los da
amostra; então, com esta sub-amostra os dados revelaram resultados significativos.
Como se pode ver na tabela 2, obtiveram-se diferenças significativas na percepção de ambas as componentes. Na tabela 3 mostramos
as médias de cada componente nas duas condições (aplicação de orçamentos participativos vs não aplicação de orçamentos participativos):Como se pode observar, as médias foram significativamente

Tabela 2 Resultados do ANOVA de um factor após
eliminar os municípios que não correspondem
a processos de tipo participativo (Aplicação/não
aplicação de orçamentos participativos)
(*)p<.05;
(**) p<.001;
(+) p<.06 (marginalmente significativo)

E MP OW ER MEN T P SICOLÓGICO

GR AUS DE
L IBERDA DE

F

SIG.

Componente intra-pessoal

1, 348

4,342

,038*

Componente inter-accional

1, 348

3,579

,059+

superiores nos municípios em que houve orçamento participativo.
Estes resultados corroboram a hipótese de partida, isto é, que a
implementação deste instrumento de democracia participativa
melhora a percepção de empowerment psicológico dos cidadãos.
Particularmente relevante é o facto de os resultados serem significativos se o processo se executar contando com a participação
dos cidadãos na elaboração das regras e se as decisões tomadas forem de cumprimento obrigatório para o município. Contudo, não

Tabela 3 Médias e desvios típicos da componente
intra-pessoal e inter-accional do fortalecimento
psicológico em municípios com e sem OP

é possível atribuir um valor absoluto a este resultado, sem dúvida
interessante, uma vez que a amostra tem uma taxa de erro mais
elevada do que seria desejável; se a isto juntarmos a quantidade

E MP OW ER MEN T P SICOLÓGICO

de factores que influenciam este quadro teórico, teremos de ser
cautelosos ao tirar conclusões. Em investigações futuras, para

Dimensão intra-pessoal

que se possa estabelecer uma clara relação causa-efeito entre os
orçamentos participativos e a percepção de fortalecimento, será
necessário apostar em estudos longitudinais e, na medida do possível, proceder à elaboração de esquemas pré-post.

Dimensão inter-accional

MUNICÍPIO S
COM OP MODELO
PA R T ICIPAT IVO

MUNICÍPIO S
COM OP

3,21

2,94

(1,23)

(1,16)

3,64

3,44

(0,76)

(1,00)

O projecto Parlocal é um projecto de cooperação financiado pela Comissão Europeia e promovido pela Deputação Provincial de Málaga (Espanha) com dois parceiros: a Intendência de Paysandú (Uruguai) e a Federação Dominicana de Municípios (República Dominicana). Este projecto
foi elaborado segundo três eixos: formação, investigação e construção de redes em processos de
Orçamento Participativo. A Comissão Europeia seleccionou recentemente, como exemplo de boas
práticas, o programa Actores não Estatais e Autoridades Locais.
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Estudo do fortalecimento dos cidadãos que participam nas assembleias na República Dominicana, em
9

Para mais informação consultar Allegretti, G.

(comp.) (2012). Estudio comparativo de los presupuestos participativos en República Dominicana,
España y Uruguay .Málaga: Cedma. Diputación de
Málaga. Proyecto Parlocal. ISBN: 978-84-694-7156-2

Espanha e no Uruguai. Metodologia qualitativa9
No âmbito deste projecto (Parlocal), procedeu-se a um estudo comparativo de processos de
orçamento participativo na República Dominicana, em Espanha e no Uruguai. Entre muitas
outras dimensões, e utilizando metodologias quantitativas e qualitativas, estudou-se o fortalecimento das pessoas que, nesses países, participavam nas assembleias. Reproduzimos a
seguir uma parte dos resultados qualitativos a que se chegou com os cidadãos participantes.

10

Para aceder à entrevista completa consultar a

publicação da investigação Parlocal indicada na

Método

nota anterior.

Participantes
150 pessoas (85 da República Dominicana, 38 de Espanha e 27 do Uruguai) foram entrevistadas,
tentando radiografar os diversos sectores de participantes nos processos. Os critérios utilizados para obter estes perfis foram: o sexo, a idade, pertencer ou não a um colectivo organizado
e as diferentes divisões territoriais dos municípios ou departamentos. Em cada um dos territórios foi assegurada a presença de todos os sectores de participantes até se ter atingido a
saturação do discurso.

Instrumentos
O instrumento utilizado foi uma entrevista em profundidade. Especificamente, foram questionados sobre o fortalecimento a nível individual, organizacional e comunitário, de acordo com o
empowered outcomes desenvolvido na introdução teórica.10

Procedimento
O desenho da entrevista seguiu a network do fortalecimento. Neste processo participaram, colectivamente, todos os membros do comité científico. Desenhado o instrumento, procedeu-se
à recolha de dados, tendo as pessoas entrevistadas participado de forma voluntária e anónima.
As entrevistas foram conduzidas em privado e de forma individualizada por pessoal treinado
para esse fim. Por último, procedeu-se à análise do discurso, utilizando o método de detecção
dos eixos ou temáticas interpretativas, que representam o esqueleto discursivo a partir da produção de cada participante. A exposição dos resultados foi acompanhada pelas citações literais
que ilustram a análise qualitativa, destacando algumas das respostas ou expressões mais representativas do discurso.

Resultados e discussão
Para expor os resultados da análise do discurso foram elaboradas tabelas que registavam os
temas identificados. Nos casos em que se encontraram dados diferentes entre os países, estes
foram indicados através das iniciais do país entre parêntesis (RD, ES e UR).
Os discursos sobre o fortalecimento psicológico foram comuns nos três territórios. De forma
maioritária, são reconhecíveis todos os resultados esperados após um empowering process, exceptuando um município espanhol que tem o processo mais jovem. Portanto, parece existir
uma certa relação entre o percurso em orçamentos participativos do município e o fortalecimento apreendido pelos cidadãos.
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Componente intra-pessoal

Aprender a gerir recursos a partir da instituição (RD, ES e UR)

Tabela 4 Percepção que os cidadãos têm sobre o
fortalecimento, a nível individual, nos três países

Aquisição de competências de participação para intervir no
devir do município (RD, ES e UR)
Já existiam as competências de participação, mas foram
melhoradas (ES e UR)
Vai mais além do tradicional ao dar a opção de opinar, propor,
debater, decidir sobre questões públicas (RD, ES e UR)
Motivação para a competência: desejo de manter
comportamentos capazes de manter os resultados (RD, ES e UR)
Componente inter-accional

Trabalhar com outros: o poder constrói-se a partir da
colectividade (RD, ES e UR)

Componente comportamental

Existem acções de participação sem implicação de influência
política (RD, ES e UR)
Contribuição para a criação e consolidação da cidadania activa
(RD, ES e UR)

1) Componente intra-pessoal
O primeiro resultado identificado foi o da aprendizagem de como gerir recursos. Os
cidadãos e as cidadãs sabem qual é a origem dos recursos económicos, a respectiva
quantidade e como se distribuem por áreas. Conhecem também os mecanismos criados pela instituição para a gestão dos mesmos.

Pois, claro que sim. Esse foi um dos principais benefícios que tive, assim sabe-se como gerir.
Porque, no final vê-se com detalhe o montante gasto com todas essas obras. (Cidadão de Pimentel)

Este tema contém argumentos muito interessantes, uma vez que alguns dos cidadãos assinalam que aprenderam muito sobre a gestão dos recursos, mas não são
eles quem decide qual é o pagamento, saído do orçamento, que vai a debate, nem tão
pouco a quantia. Portanto, aprenderam bastante sobre a gestão que a instituição faz
dos recursos, constatando ao mesmo tempo que os cidadãos não têm acesso à totalidade da tomada de decisões.
Quanto às competências para intervir no devir do município, a maioria das pessoas
entrevistadas nos três países destaca o aumento da sua capacidade (potencialização)
para o efeito. No entanto, e embora um pouco menos frequente (apenas em Espanha
e no Uruguai), foi o discurso das pessoas entrevistadas que participaram no processo
já com essas competências, uma vez que se trata de pessoas com um percurso pessoal
437

O EMPOWERMENT PSICOLÓGICO NOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS

“Já sabia, como estava noutras associações,

de participação, o que nos dá informação sobre o perfil destes cidadãos. No caso da

tenho experiência.” (Cidadão de Algeciras)

República Dominicana, embora seja evidente que uma grande parte das pessoas entrevistadas tem um percurso de participação, não se verifica que tivessem previamente essas competências.

“Porque, desde o mais humilde, uma criança, um
jovem, um idoso, um pedreiro até uma modista,
todos tinham ideias, e essas ideias foram-se
entretecendo, resultando como produto final esse

Relativamente ao desenvolvimento de competências de participação, encontram-se
também alusões à eficácia colectiva.
A percepção do sentido de controlo e a auto-eficácia fazem parte do discurso dominante.

projecto. Que não foi idealizado por uma só cabeça,
mas sim com o conjunto das capacidades dos
moradores” (Cidadão de Florida)

2) Componente inter-acccional
Outra das conclusões a que largamente se chegou nos três países, foi a da assumpção

“podemos conseguir objectivos que muitas vezes nos

do poder colectivo.

parecem impossíveis” (Cidadão de Cerro Largo)
3) Componente comportamental
“E bem, creio que ajudou todos os que estão metidos
nisto a fortalecer a motivação, a personalidade, a
capacidade de pensar” (Cidadão de Rivera)

A maioria dos cidadãos e cidadãs entrevistados reconhecem o peso que as suas decisões
têm no dia-a-dia do município. No entanto, verifica-se também, nos três países, que,
apesar das acções de participação, não se exerce influência na política do município.
Embora não seja o discurso maioritário, considerámos útil registá-lo pelas grandes
implicações que tem, podendo até limitar o fortalecimento de alguns municípios. Este

“Nessas reuniões abertas falávamos a uma
voz, foi assim que os de Pueblo Nuevo e Martín

discurso é construído habitualmente sobre um erro de argumentação, uma vez que se
confunde fazer política com partido político.

Alonso, comunidades que pertencem a La Sabana,

Agora os cidadãos da República Dominicana, da Espanha e do Uruguai conhecem

nos unimos para defender o orçamento destas

e compreendem melhor o funcionamento das instituições, sabem em que contexto

comunidades” (Cidadão de Luperón)

de desigualdade vivem e aprenderam a identificar as necessidades. Os cidadãos que
tomaram parte nos orçamentos participativos melhoraram as suas competências de
participação e de tomada de decisões colectiva. Além disso, adquiriram uma mel-

“Isso a mim não me interessa, a política estraga

hor visão do poder a partir da construção em comum, ganhando uma consciência

tudo.” (Cidadão de Santiago)

democrática que está para lá do exercício do direito de voto e assumindo serem eles
os protagonistas do que se passa no seu município. Em resumo, fortaleceram-se. Tal

“É para que toda a gente participe, como
costumamos dizer, que aí não há política, não há
religião, não há ninguém, isso é um orçamento
participativo para a comunidade, por isso estou
confiante e participo sempre.”(Cidadão de Baní)

como acabámos de expor, há nos três países um maior grau de convergência do que
de divergência. Existem, portanto, mais elementos em comum e visões que se reiteram do que vivências diferenciadas. Tudo nos permite concluir que, de uma forma
geral, os processos de orçamento participativo estudados na República Dominicana,
em Espanha e no Uruguai têm uma grande semelhança quanto ao processo de construção da cidadania, mesmo existindo uma multitude de particularidades atribuíveis
a cada experiência. É necessário, todavia, não esquecer que os municípios que foram

“Não, a política não, absolutamente. Aqui

seleccionados (salvo o caso dos departamentos do Uruguai) não são representativos da

misturamos absolutamente uma coisa com outra.”

diversidade de processos de cada país e que, por isso, as conclusões a que se chegou re-

Cidadão de Archidona)

spondem à realidade dos municípios sob investigação e não à do país no seu conjunto.

PATRÍCIA GARCÍA-LEIVA

Reflexões finais
11

Os orçamentos participativos são um instrumento concebido para comprometer os cidadãos com as tomadas de decisão relacionadas com o orçamento de um território. São
diversos os estudos realizados para conhecer os seus efeitos sobre a redistribuição dos
recursos, a dinamização do tecido social, a transparência na governação, o perfil dos
participantes, a comunicação, a re-legitimização das instituições públicas, a modern-

Para consultar outros estudos sobre o fortaleci-

mento dos participantes, ver Talpin. J. (2011). Schools
of Democracy: How ordinary citizens (sometimes) become competent in particpatory budgeting instituions.
Colchester: ECPRpress

ização que provoca na máquina institucional ou o incremento da autonomia financeira das instituições que o implementam. Contudo, têm sido escassos os esforços para
compreender em profundidade a dimensão psicossocial destes processos. De todos os
aspectos sociais e psicológicos presentes nos orçamentos participativos, o empowerment
é, sem dúvida, o de maior relevância, pois alcandora o ser humano à condição de actor
político face à de utente e consumidor. A partir do enfoque no fortalecimento, os cidadãos passam a conhecer o contexto em que vivem e consideram-se capazes de assumir o controlo das suas condições de vida.
O fortalecimento, tal como foi descrito na Introdução, é um quadro teórico open-ended
para o qual contribuímos a partir da experiência dos orçamentos participativos. Este
contributo destina-se a compreender que mudanças ocorrem na potencialização das
pessoas directamente implicadas nos orçamentos participativos, e também para analisar como devem funcionar estes processos, de forma a reduzir a indefensabilidade da
população em geral – com ou sem a participação activa desta.
Declarar que a participação directa na tomada de decisões em questões públicas fortalece
os participantes (em determinadas condições), parece ser a constatação de um facto
praticamente assegurado; pelo menos, assim o documenta o segundo dos estudos aqui
apresentados.11 No entanto, o que se passa com o resto dos cidadãos, sob o ponto de vista
do empowerment? E faz sentido investir grande quantidade de recursos – económicos e
humanos – para transformar radicalmente a forma de fazer política, se aqueles que se
fortalecem são uma minoria da população? Poder-se-ia responder negativamente a estas perguntas, já que seria possível obter resultados semelhantes utilizando mecanismos
menos custosos. Este argumento parece ser habitualmente reforçado pela dificuldade em
garantir a participação de todos os sectores da população. No entanto, o que aconteceria
se, pelo facto de saber, mesmo não participando, que pode intervir directamente nas decisões de um município, uma pessoa alterasse a sua percepção de si própria, minimizando
a indefensabilidade e orientando-se no sentido do fortalecimento? A esta pergunta tentou
responder o primeiro dos estudos expostos neste documento, e os resultados coincidem
com a teoria do empowerment: a percepção do fortalecimento torna-se mais forte sempre
e quando os cidadãos podem participar na elaboração das regras do jogo e a tomada de
decisões é vinculativa. Mesmo que, por várias razões, o cidadão decida não estar presente
nos diferentes espaços de participação, sabe que aquilo que os seus concidadãos estabeleçam será executado, aumentando a sua percepção do controlo sobre o que acontece no
seu município e elevando o grau de probabilidade da sua participação directa. A mudança
na estrutura política origina a mudança nas crenças dos cidadãos.
Num momento de particular apatia político-social, este dado adquire um valor especial. Por isso, iniciativas deste tipo podem ser uma das armas da minoria influente para
transformar o actual cenário político. Sem esquecer, claro está, que é necessário ir mais
fundo nesta descoberta e perspectivar novos estudos no mesmo sentido.
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do Grupo Permanente "Inovação Democrática" da Associação Europeia do Cientista Político
(ECPR). Carsten Herzberg realiza investigação numa perspectiva comparativa, nomeadamente
a participação dos cidadãos e Orçamento Participativo na Alemanha, Europa e América Latina. Ele foi Investigador Associado, no instituto de pesquisa franco-alemão, Centro de Marc Bloch em Berlim e da Universidade Goethe, em Frankfurt am Main.

CÉSAR MUÑOZ JIMÉNEZ

Frequentou os cursos de: Ensino, Ciências Políticas – Sociologia, Educação Social. Consultor
internacional de infância, juventude, participação cidadã – democracia participativa. Criador
da Pedagogia Vida Quotidiana. É Consultor-formador em orçamentos participativos: São Paulo,
Fortaleza (Brasil); Sevilha (Espanha); Trofa (Portugal); espaço público: México, Bienal de Arquitectura em São Paulo; Barcelona. Comissão Europeia: supervisor de projectos no Paraguai,
Uruguai; coordenador do Programa Daphne; Membro proposto da equipa de especialistas para
Políticas de Infância. Autor: “Viver, Educar: desde a sedução, o amor e a paixão”; “Pedagogia da
Vida Quotidiana e Participação Cidadã”; “O menino na Europa”.

CRISTINA BLOJ

Antropóloga Social, Mestre em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Doutora
pela Universidade Complutense de Madrid (Programa “América Latina Contemporânea). Docente e Investigadora da Universidade Nacional do Rosário (Argentina). Directora de equipas de
investigação para temas relacionados com os orçamentos participativos, a participação política
e os processos de construção da cidadania. Consultora da Comissão Económica para a América
Latina e Caribe (CEPAL) e da ONU Mulheres.

CRISTINA SÁNCHEZ
MIRET

É Professora Titular de Sociologia na Universidade de Girona. É investigadora no âmbito da desigualdade, especialmente de género e de classe social. Foi também directora da Encuesta Panel
de Desigualdades Sociales (PaD), membro do Conselho Consultivo do Plano Nacional de Juventude e do Conselho Consultivo Externo dos Serviços Sociais da Generalitat de Catalunya.

DONATA SECONDO

Foi Coordenadora do Projecto Orçamento Participativo (PBP), no primeiro ciclo de Orçamento
Participativo na cidade de Nova Iorque. Neste momento, é Associada do Programa PBP desenvolvendo guias e materiais de estudo sobre Orçamento Participativo. É detentora de bacharelato
em Estudos do Desenvolvimento pela Universidade Brown onde estudou a difusão internacional
do Orçamento Participativo. É co-autora (com Josh Lerner) de vários artigos sobre OP em Nova
Iorque, que foram publicados no Journal of Public Deliberation e Social Policy Magazine.
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É Economista e actualmente é Consultor Financeiro Municipal para a Câmara Municipal de Maputo. Tem 10 anos de experiência em finanças locais em Moçambique, dando apoio a vários muni-

EDUARDO NGUENHA

cípios em gestão e planeamento. É investigador nas áreas de descentralização fiscal, orçamentos
participativos e professor de Finanças Públicas na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo.

É detentor de Mestrado em Gestão de Política Económica da Universidade de Auvergne, Clermont Ferrand, França. Possui dez anos de trabalho de campo em tributação em que ocupou di-

EMMY MBERA

versos cargos incluindo Director de Investigação nos Departamentos de Tributação e é autor de
vários relatórios sobre o tema. A sua investigação sobre administração local começou com o
estudo de viabilidade do Orçamento Participativo na Província de Kivu do Sul (República Democrática do Congo) que conduziu em nome do Instituto do Banco Mundial. É também membro da
equipa formada pelo Instituto do Banco Mundial para avaliar o referido processo.

É Cientista Titular no Instituto de Estudos Sociais Avançados (do Conselho Superior de Investigações Científicos). Trabalha com temas relacionados com a Democracia, Sociedade Civil e os

ERNESTO GANUZA

conflitos que surgem nos espaços políticos contemporâneos abertos à participação e deliberação. Publicou recentemente diversos artigos e livros sobre esses problemas, mais recentemente
“O círculo virtuoso da democracia” (com Francisco Francés) e futuramente uma monografia
sobre a globalização e os orçamentos participativos (com Gianpaolo Baiocchi).

Dominicana. Licenciada em Direito. Mestre em Administração e Gestão Pública Local. Trabalha na Federação Dominicana de Municípios (FEDOMU) como encarregada do Departamento de

FRANCIS JORGE

Assistência Técnica, coordenando as áreas de participação, capacitação, género e ordenamento
territorial. Desde o ano de 1998 trabalha com os Governos Locais, assistindo-os em temas como:
micro-planificação participativa, capacitação, orçamentos participativos, formulação e execução de projectos, entre outros.

É Doutorado em Sociologia pela Universidade de Alicante, onde é Professor e Investigador no
Instituto Inter-Universitário de Desenvolvimento Social e da Paz. Os seus principais temas de
investigação centram-se na participação social, sociologia política, migrações e juventude. Co-

FRANCISCO JOSÉ
FRANCÉS GARCÍA

laborou como investigador com diversas instituições nacionais e internacionais, participando
em mais de uma vintena de projectos públicos. Em matéria da participação e orçamentos participativos, foi co-autor de diversos livros e artigos publicados em revistas internacionais.

É Professor Associado de Sociologia na Brown University nos EUA. É detentor de um Doutoramento
e de um Mestrado em Sociologia pela Universidade de Wisconsin, Madison. Obteve o seu Bacharela-

GIANPAOLO BAIOCCHI

to na Universidade da Califórnia em Berleley. Trabalha sobre os problemas da Democracia, Sociedade Civil, Cultura e Cidades, particularmente em governação urbana. Publicou vários livros e ensaios
sobre esses tópicos, sendo o mais recente The Civic Imagination: Making a Difference in American
Political Life (com Elizabeth Bennett, Alissa Cordner, Peter Klein e Stephanie Savell). É co-fundador
do Projecto de Orçamento Participativo nos EUA. É também co-autor, com Ernesto Ganuza, do
livro que será publicado sobre as viagens e traduções do Orçamento Participativo.
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GIOVANNI ALEGRETTI

É Arquitecto, Organizador e Investigador Sénior no Centro de Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra, Portugal. Até 2006 foi Professor Assistente de Gestão Urbana e Análise do Território e dos Assentamentos da Universidade de Florença onde obteve o seu doutoramento em
Planeamento Urbano, Territorial e Ambiental. Estudou no Brasil, Dinamarca e Japão com bolsas
de estudo provenientes do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tem sido o Director Científico
de dois projectos da União Europeia sobre participação, e coordenador do Observatório "PEOPLEs':Participação, Inovação e Poderes Locais". Trabalhou também para o Banco Mundial como
formador (na África do Sul e Senegal) e avaliador (República Democrática do Congo); é também
consultor para o orçamento participativo da Associação Sueca de Regiões e Municípios (20072014) e da UCLG (Cidades e Governos Locais Unidos) para investigação em Cidades Inclusivas e
Monitorização de Políticas Públicas com base nos Cidadãos.

IAIN WALKER

Iain Walker é Director Executivo da Fundação newDemocracy (The newDemocracy Foundation)
desde o início de 2011. A Fundação é uma organização de investigação sem fins lucrativos que
oferece experiências práticas menos contraditórias e mais representativas dos processos democráticos. A Fundação é apartidária e independente.

IVÁN SÁNCHEZ

É Licenciado em Ciência Política – Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República (Uruguai). Detém uma especialização em Políticas Locais de Cidadania Participativa (PARLOCAL). Especialista em Cooperação Internacional Descentralizada (OCI-UOC-UE). Técnico
do Departamento de Orçamento Participativo de Paysandú (2009-2012). Coordenador da Rede
Uruguaia de Cidadania Participativa (2011 – 2012). Foi investigador e publicou sobre o processo
de descentralização e orçamento Participativo no Uruguai (OPP e FCS). Candidato a Mestre pela
Universidade da República e pela Universidade Complutense de Madrid com foco em processos
de descentralização latino-americana. Actualmente encontra-se a elaborar um projecto de investigação CSIC 2013 sobre os municípios no Uruguai, culminado com a publicação sobre orçamentos participativos no Uruguai com Alicia Veneziano.

JANETTE HARTZ-KARP

Professora no Instituto de Política para a Sustentabilidade da Universidade Curtin, Australia
(WA); é uma profissional de renome, professora, investigadora e pioneira na democracia deliberativa (iniciativas de deliberação pública e processos de decisão colaborativa). Possui três anos
de investigação integral, institucionalizando a democracia deliberativa numa cidade da região
Austrália Ocidental (WA), está projectando e co-liderando a implementação de diferentes modelos de orçamentos participativos. Janette co-editou recentemente uma edição especial sobre
Orçamento Participativo no Journal of Public Deliberation.

JOAN BOU I GELI

É doutorado em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade de Barcelona. É professor de Política Económica e Economia Mundial. Ex-Conselheiro de Finanças e de Cidadania,
impulsionador e chefe da implementação e desenvolvimento do Orçamento Participativo no
município de Santa Cristina d'Aro.

JULES DUMAS NGUEBOU

É Filósofo e também Socio-economista pela Universidade Yaounde One e pelo Instituto de Formação e Investigação Demográfica da Universidade de Younde 2. Possui 17 anos de experiência em
análise do desenvolvimento de políticas públicas, tendo trabalhado em parceria com vários programas e instituições, tais como, a União Europeia, a Cooperação Francesa, o Banco Mundial e outras ONG. Desde 2009 é professor a tempo parcial na Universidade de Yaounde 2, nomeadamente
na Faculdade de Ciências Económicas e Gestão. É perito em sociedade civil e participação (Orça-
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mentos Participativos) com experiência confirmada em análise, gestão e avaliação de projectos.

É Coordenadora Nacional da Rede Brasileira de Orçamento Participativo, Directora do Departamento de Orçamento Participativo do Município de Guarulhos e membro do Fórum Paulista de

KÁTIA C. PEREIRA LIMA

Participação Popular. Ela tem uma formação académica em gestão pública e tem participado em
espaços internacionais que debatem a participação social e ampliação da democracia.

Com uma formação especializada na área pedagógica, Lena Langlet tem desenvolvido um trabalho de qualidade durante 25 anos em projectos junto do sector público; trabalhou com mu-

LENA LANGLET

nicípios, o Ministério da Educação e a Associação Sueca de Autoridades Locais e Regionais (the
Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR). Nos últimos 6 anos tem sido
responsável pelo extenso projecto de participação da SALAR “Em Diálogo com os Cidadãos”. Foi
consultora do Ministério da Educação, consultora do vice-presidente responsável pela educação
e cultura na cidade de Estocolmo. Entre 1999 e 2003 trabalhou em projectos no âmbito da SALAR.

Possui Doutoramento em Sociologia - New School for Social Research e Pós-Doutoramento pelo
Massachusetts Institute of Technology. Actualmente é Professor Titular da Universidade Federal

LEONARDO AVRITZER

de Minas Gerais. Foi representante de área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (2005-2011), professor visitante da USP (2004), da Tulane University (2008) e da Universidade de Coimbra (2009). É o actual Presidente da Associação Brasileira de Ciência Política (2012-2014).

Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS. Coordena

LUCIANO FEDOZZI

o Observatório das Metrópoles Núcleo Porto Alegre (ILEA - Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados/UFRGS).Investigador do CNPq e Coordenador do Grupo de Pesquisa Democracia Participativa, Esfera Pública e Cidades. Coordenou o Gabinete de Planeamento da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre na gestão que implementou o Orçamento Participativo (1989-1992).

É Gestora de Projecto para Orçamentos Participativos na Service Agency Communities in One
World/Engagement Global gGmbH. A sua função envolve fornecer informação a profissionais

MANDY WAGNER

de networking e todos os outros actores com interesse em orçamentos participativos na Alemanha através da rede de Orçamento Participativo e o website www.buergerhaushalt.org. O seu
trabalho foca-se nas trocas internacionais, diálogo para a aprendizagem e cooperação municipal para orçamentos participativos. Anteriormente, Mandy Wagner trabalhou durante seis anos
para várias organizações de desenvolvimento internacional. Completou a formação de Advogada e detém um Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação.

É Gestora de Projecto na Zebralog GmbH & Co. KG, uma das agências líder em participação cívica com foco em participação electrónica (e-participation). Já prestou serviços de planeamento
conceptual e consultoria a vários orçamentos participativos na Alemanha, tendo moderado e

MICHELLE ANNA
RUESCH

avaliado estes procedimentos. É também editora do portal de internet www.buergerhaushalt.
org em nome da Federal Agency for Civic Education e da Service Agency Communities in One
World, envolvendo a escrita regular de artigos e o planeamento de reuniões sobre orçamentos
participativos. Estudou em Maastricht, Toulouse e Londres. É detentora de Mestrado em Política
e Comunicação pela London School of Economics.

4 47

NOTAS BIOGRÁFICAS

MING ZHUANG

É Investigador Associado ligado à Academia de Ciências Sociais de Chengdu e Fundador do Centro de Participação de HuiZhi, uma Organização Não Governamental sem fins lucrativos que
trabalha contra a desigualdade social na China através da participação dos cidadãos. É um dos
membros líder da Rede de Governança Participativa da China, tem estado envolvido na investigação e práticas de governança democrática, prestação de contas e sociedade civil, na China, há
quase 10 anos. Ele tem trabalhado com os governos locais em programas no campo, consultoria
de políticas, e, coordenação, investigação e programas de capacitação da construção de orçamentos participativos nos últimos anos.

NELSON DIAS

É licenciado em Sociologia pelo ISCTE e Mestre em Planeamento e Avaliação de Processos de
Desenvolvimento, pelo ISCTE. É Presidente da Direcção da Associação In Loco. É Presidente do
Grupo de Acção Local do Interior do Algarve Central. Consultor da Câmara Municipal de Lisboa
para o Programa BIP/ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária). Consultor das Câmaras
Municipais de Cascais, Lisboa e Odemira para a implementação do Orçamento Participativo.
Consultor das Nações Unidas e do Governo de Cabo Verde (Ministério da Descentralização, Habitação e Ordenamento do Território) para a implementação do Orçamento Participativo nos
Municípios do Paul (Santo Antão), Mosteiros (Fogo), Santa Cruz e São Miguel (Santiago) e também consultor do Banco Mundial e do Conselho Municipal de Maputo para a implementação do
Orçamento Participativo na capital moçambicana.

OLÍVIO DUTRA

É um sindicalista e político brasileiro, com base política no Rio Grande do Sul sendo a sua formação em Letras. De 1975 a 1979 foi Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Foi
Deputado Federal Constituinte de 1987 a 1988. Em 1988, contrariando todas as sondagens, venceu as eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, o mandato teve início a 1 de Janeiro de 1989 e
prolongou-se até 31 de Dezembro de 1992, os seus mandatos foram caracterizados por políticas
fortemente populares e iniciativas como o Orçamento Participativo. Foi também Governador
do Estado do Rio Grande do Sul de 1999 a 2002 e Ministro das Cidades do Brasil de 2003 a 2005.
Actualmente é Presidente Honorário do PT/RS (Partido Trabalhista).

OSMANY PORTO DE
OLIVEIRA

É doutorando em Ciência Política na Universidade de São Paulo e na Université de la Sorbonne
Nouvelle - Paris 3/IHEAL. Tem formação em Relações Internacionais pela Università degli Studi
di Bologna (2006) e Mestrado em Estudos Latino-Americanos pela Université de la Sorbonne
Nouvelle/IHEAL (2008). Recebeu o prémio Chrysalides do IHEAL/Sorbonne Nouvelle, na França.
O seu primeiro livro "Le transfert d'un modèle de démocratie participative: Paradiplomatie entre Porto Alegre et Saint-Denis", foi publicado pela editora do IHEAL/CREDA em 2010.

PABLO PAÑO

É Doutorado em Antropologia e formado também em outras disciplinas das Ciências Sociais.
Através do aprofundamento de metodologias participativas de investigação e acção social, tem
documentado a sua aplicação tanto em grupos ou movimentos sociais como em políticas de participação cidadã de forma a ligar os dois campos. A sua ligação com o orçamento participativo
tem ocorrido de diferentes formas, por vias complementares e em diferentes países: como técnico directo em governos locais para as implementar, como professor e investigador em estudos
comparativos internacionais.

PAMELA JENNINGS

É Coordenadora do Projecto Orçamento Participativo (PBP) de Vallejo, Califórnia e da cidade de
Nova Iorque. É detentora do Mestrado de Administração Pública pela Universidade de Rhode
Islandia onde iniciou o seu estudo sobre Orçamento Participativo em 2009. Durante esse tempo
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fez parte de uma equipa de investigação na Universidade de Brown que traçou a trajectória do
OP à volta do Mundo. Tem experiência como organizadora comunitária, professora de espanhol
e tradutora em Buenos Aires, Argentina. Começou a trabalhar no PBP como Associada em 2011,
também tem trabalhado como facilitadora e organizadora voluntária para o OP de Brooklyn,
Nova Iorque, local onde reside.

É Doutorada em Psicologia pela Universidade de Málaga (2003), foi professora na Universidade
de Huelva e desde 2007 na Universidade de Málaga. Começou a trabalhar sobre empowerment

PATRÍCIA LEIVA

através dos Orçamentos Participativos no ano de 2008 e desde então tem colaborado e dirigido
diversas investigações das quais são prova várias publicações. No âmbito da formação é Directora do curso de Verão sobre Democracia Participativa da Universidade de Málaga.

Pedro Pontual é actualmente Director de Participação Social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria Geral da Presidência da República. É Doutor em Educação pela PUC-SP

PEDRO PONTUAL

com tese defendida sobre o processo educativo nas práticas de orçamento participativo.

É doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), Brasil, bolseiro CNPq e Investigador Associado do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD-UFBA). A sua pesquisa centra-se na relação entre orçamentos partici-

RAFAEL CARDOSO
SAMPAIO

pativos e tecnologias digitais e na relação entre OP’s digitais e outros projectos de E-democracy.

Doutor em Ciência Política pela Universidade Católica de Milão com uma tese sobre a “Teoria
Democrática e o Orçamento Participativo”, actualmente frequenta o Pós-Doutoramento na área

STEFANO STORTONE

de E-democracy na Universidade de Milão. Especialista em práticas participativas e networking
é também Director do Centro dos Estudos sobre a Democracia Participativa e coordenador científico de diferentes projectos de orçamento participativo na Itália.

É autora de Voice and Vote: Decentralization and Participation in Post-Fujimori Peru (Stanford
University Press, 2011), é uma latino-americanista, com experiência na descentralização, go-

STEPHANIE MCNULTY

vernação participativa, género e desenvolvimento. Neste momento, está a trabalhar num segundo livro sobre reformas de descentralização participativas no mundo em desenvolvimento.
Drª McNulty é Professora Assistente de Administração Pública na Franklin and Marshall College em Lancaster, PA. É detentora de um Doutoramento pela Universidade George Washington e
de um Mestrado pela Universidade de Nova Iorque.

Tendo trabalhado dez anos como profissional e investigador na área das TIC e governação participativa, Tiago é actualmente um especialista em “open government”
, com o programa ICT4Gov do

TIAGO PEIXOTO

Banco Mundial. Antes de ingressar no Banco, trabalhou como assessor e consultor de várias organizações no domínio da participação e da tecnologia, como a Comissão Europeia, a OCDE, a Organização das Nações Unidas, e os Governos do Brasil e do Reino Unido. Ele também é coordenador
de investigação do Centro de Democracia Electrónica, uma joint venture do Instituto Universitário Europeu, da Universidade de Zurique e do Oxford Internet Institute da Universidade de Oxford.
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YVES CABANNES

É Presidente de Planeamento do Desenvolvimento na DPU University College London e investigador principal do projecto da UE ‘Rede de Conhecimento Urbano Ásia’ [2012 a 2016] financiado
pela UCL/DPU, com cinco parceiros chineses de entre 14. Ele tem apoiado e defendido durante
décadas o Orçamento Participativo em várias regiões do mundo e publicado vários artigos e
livros. Foi consultor em Orçamento Participativo para as Câmaras Municipais de Porto Alegre
e Belo Horizonte no Brasil durante vários anos (Rede URBAL de OP) e para a UCLGA (Cidades e
Governos Locais Unidos de África); membro da direcção do Projecto de Orçamento Participativo
(EUA) e HuiZhi (Centro de Participação, Chengdu, China) com o qual este artigo foi escrito em
regime de co-autoria.

YVES SINTOMER

É Professor na Universidade de Paris 8. É Vice-director do Centro de Marc Bloch (Berlim). É autor
de inúmeras publicações de referência sobre democracia participativa. Seus principais temas de
pesquisa são: para uma teoria da democracia deliberativa; democracia participativa na Europa;
o direito à privacidade e as relações de poder nas sociedades contemporâneas.
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