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Introdução

O presente relatório consiste numa apresentação sintética do

trabalho desenvolvido  e compreende o período de 1 de janeiro a

31 de dezembro de 2020.

Tendo por comparação a trajetória da Rede até ao momento e as

atividades por esta realizadas, o ano transato ficou claramente

marcado pela enorme dificuldade na execução de ações

presenciais, em virtude das restrições impostas pelas regras

sanitárias de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. 

Face ao contexto, a Rede ajustou e reinventou a sua atuação,

seguindo o exemplo das autarquias que a compõem, procurando,

no entanto, salvaguardar o princípio do interesse e da utilidade

do seu trabalho para os membros. 



Prémio de Boas Práticas

de Participação

5ª  edição



Ações desenvolvidas

Revisão do regulamento e do formulário de candidatura;

Divulgação pública do prémio;

Constituição do júri;

Preparação da matriz de avaliação das candidaturas;

Receção de candidaturas;

Avaliação das candidaturas;

Preparação da plataforma de votação pública;

Divulgação e gestão da votação;

Produção dos prémios;

Preparação e realização das cerimónias de entrega dos

prémios.



Votação Pública Presencial (Município de Ponta Delgada); 

Orçamento Participativo Jovem (Município de Lagoa, Açores); 

Assembleia Municipal Jovem (Município do Funchal); 

Orçamento Participativo (União de Freguesias de Agualva e

Mira Sintra); 

Voz dos Jovens (Município de Cascais); 

Envolvimento cidadão no Parque das Serras do Porto

(Município de Valongo); 

Parlamento Concelhio – Pequenos Grandes Políticos

(Município de Braga); 

Portal Aconteceu na Minha Rua (Município da Mealhada); 

CATRAPIM - Festival das Artes e da Natureza (Município da

Mealhada); 

Projeto Mercearia Solidária + (União de Freguesias de

Massamá e Monte Abraão); 

Orçamento Participativo de Lisboa (Município de Lisboa); 

LIFE Águeda - Um Rio de Todos (Município de Águeda).

Foram recebidas as seguintes 12 candidaturas: 

Candidaturas



Finalistas

Orçamento Participativo de Lisboa 

Município de Lisboa

812 votos

Voz dos Jovens 

Município de Cascais

1227 votos

LIFE Águeda - Um Rio de Todos 

Município de Águeda

587 votos

Orçamento Participativo Jovem

Município de Lagoa, Açores

741 votos

Assembleia Municipal Jovem 

Município do Funchal

461 votos



Vencedores

Verificada a pontuação do júri e a votação do público, o prémio

de melhor prática de 2019 foi atribuído ao Orçamento

Participativo de Lisboa. 

A menção honrosa foi conferida à iniciativa "Voz dos Jovens", da

Câmara Municipal de Cascais. 

A entrega dos prémios esteve agendada para decorrer no dia 1 de

julho, no auditório do edifício onde está localizado o Gabinete da

Senhora Secretária de Estado da Inovação e da Modernização

Administrativa, Maria de Fátima Fonseca. Devido às regras

sanitárias impostas na região de Lisboa, que apresentava na

altura um elevado número de infetados diários, decidiu-se adiar a

entrega para o dia 28 de setembro, em cerimónias autónomas e

restritas a realizar em Lisboa e em Cascais. 

Entrega do prémio ao Município de Lisboa

Entrega da menção honrosa ao Município de

Cascais



Prémio Eu Participo

Promover a part icipação dos jovens



Apresentação

mobilizar os jovens, no contexto de confinamento, para iniciativas de cidadania

ativa de prevenção da Covid-19;

reconhecer as inúmeras iniciativas de solidariedade e participação que surgiram

no nosso país, com especial enfoque nas gerações mais novas;

criar um instrumento que permitisse às Autarquias comunicarem com os seus

jovens e mobiliza-los para uma forma diferente de participação, enquanto os

processos participativos locais se encontravam suspensos.

A vigência do estado de emergência e a necessidade de recolhimento social da

população portuguesa implicaram o cancelamento, adiamento ou reajustamento das

práticas de participação cidadã promovidas pela esmagadora maioria das autarquias

portuguesas. Atenta à situação, a Rede de Autarquias Participativas decidiu criar um

novo prémio de participação, destinado aos jovens com idades entre os 14 e os 30

anos, designado "Eu Participo - Sem Sair de Casa", pretendendo, assim, responder a

vários objetivos:



Conceção do prémio

Definição do regulamento e criação do formulário de candidatura;

Divulgação pública do prémio;

Preparação da matriz de avaliação das candidaturas;

Receção de candidaturas;

Avaliação das candidaturas;

Recolha dos brindes das autarquias;

Produção dos prémios;

Preparação e realização da cerimónia de entrega do prémio.

Ações desenvolvidas



CovidAlgarve

Qlinic

Confiq em casa

Empowering against covid-19

Viola daily basics

Construção de proteções para médicos, enfermeiros e lares de

idosos

Quarentena talks

Projeto "Proximidade"

Pessoas

Fitas para auxiliar máscara

Retratos à porta

Ser chef em casa

Dare to impact

S.O.S. ajuda Portimão

Cartola

Foram recebidas as seguintes 15 candidaturas:

Candidaturas



Vencedores

Após a avaliação do júri, composto por 4 elementos, o resultado

deste prémio ditou como vencedora a Marisa Alves, de Faro, pelo

papel decisivo na dinamização do projeto CovidAlgarve. 

Em segundo e terceiro lugares ficaram respetivamente a Rita

Lopes, de Ponte de Sôr, dinamizadora do projeto Qliniq, e o

Bernardo Arêde, do Funchal, coordenador do movimento Cofiq

em Casa.

A cerimónia de entrega do prémio à vencedora decorreu em Faro,

nas instalações da Oficina, no dia 10 de agosto, tendo sido

transmitida em direto na página do Facebook da Rede de

Autarquias Participativas. 

Os demais vencedores receberam um cabaz de brindes e foi

atribuído aos concorrentes um certificado de participação.

Cerimónia de entrega do prémio à vencedora, Marisa Alves



Boletim Em Rede

5 números



Apresentação

Este é o boletim informativo da Rede de Autarquias Participativas,

criado em 2020, e destina-se a divulgar conteúdos relativos às

atividades dos membros, bem como a temas e eventos de

interesse.

O acesso é gratuito e a distribuição é assegurada exclusivamente

através de suporte digital, estando por isso acessível ao público

em geral.

Ao longo do ano transato foram editados cinco números, tendo

cada um sido dedicado a um tema prioritário. 

Os boletins estão disponíveis para download no seguinte

endereço: www.oficina.org.pt/boletim-rap.html

https://www.oficina.org.pt/boletim-rap.html


Dossiê temático "Práticas em Rede"

Janeiro

Dossiê temático "OP Jovem"

Março

Nº dedicado ao prémio "Eu Participo"

Junho



Nº dedicado à 5ª edição do PBPP

Outubro

Dossiê temático "Agenda Local

Participativa"

Novembro



RAP informa

Informações aos membros



A Rede de Autarquias Participativas iniciou, em 2020, um novo serviço aos

seus membros, designado "RAP informa". Este diz respeito à divulgação de

informação sobre atividades, projetos, parcerias e prémios internacionais

que podem ser do interesse das autarquias e/ou das suas populações. 

A Secretaria Técnica analisa as oportunidades em vigor em cada momento,

produz uma síntese organizada de informação sobre cada uma delas e

partilha as mesmas com os membros através de mensagens de email. 

Este é um trabalho que requer pesquisa e análise permanente de múltiplas

páginas de internet de organizações internacionais com vocação para áreas

de interesse da Rede. 

Em 2020 foram produzidas pela Secretaria Técnica 32 notas informativas

dirigidas aos membros. 

RAP informa



Meios digitais

Página de internet e facebook



Páginas de Internet - www.portugalparticipa.pt

Página do Facebook - www.facebook.com/portalportugalparticipa

A Rede de Autarquias Participativas (RAP) mantém ativas duas ferramentas de

comunicação, nomeadamente:

Esta é regularmente atualizada nas suas diversas componentes, com

particular destaque para as secções de Observatório e de Notícias. A página

carece de atualizações estruturais ao nível do BackOffice. A tecnologia que o

suporta está desatualizada face à evolução dos browsers. Não existiu até ao

momento disponibilidade financeira para suportar estes custos. Isto levou a

Secretaria Técnica a criar uma secção da RAP dentro da página da Oficina, na

qual são disponibilizadas diversas informações sobre a Rede - 

 www.oficina.org.pt/rap.html

Esta é regularmente atualizada. No ano de 2020 foram registadas 92 partilhas

de informação, com particular destaque para notícias alusivas à atividade da

Rede e aos processos participativos em curso em Portugal. 

Meios digitais

https://www.oficina.org.pt/rap.html


Guias metodológicos

Coleção RAP



Biblioteca 

humana

A Rede de Autarquias Participativas editou, em 2020, o guia

metodológico da Biblioteca Humana (BH). 

Esta funciona como um caleidoscópio da diversidade de uma

determinada comunidade. Permite que participantes contactem

com essa multiplicidade, a compreendam e a celebrem, dando

voz e oportunidade para que umas e outros se façam ouvir. 

A Biblioteca Humana facilita o diálogo construtivo e informal com

pessoas que tradicionalmente são vítimas de ideias

preconcebidas, discriminação ou exclusão social.

Este Guia está disponível para download no seguinte endereço:

www.oficina.org.pt/publicacoes-rap.html

https://www.oficina.org.pt/publicacoes-rap.html


Impactos da Covid-19

Aconselhamento técnico



Gestão da pandemia

A situação de pandemia e a consequente determinação do Estado de Emergência impuseram inúmeras restrições à vida quotidiana e ao normal

funcionamento dos municípios e das juntas de freguesia, merecendo particular cuidado para a Rede de Autarquias Participativas a suspensão dos

processos de participação. 

O contexto de confinamento social e a necessidade de impor regras de distanciamento entre as pessoas ditaram a impossibilidade de realizar muitas das

iniciativas de participação cidadã, nomeadamente as que implicam a organização de atividades presenciais, como sejam encontros, sessões ou

assembleias públicas. 

Para colmatar o “vazio participativo”, a RAP desenvolveu um conjunto de atividades de auxílio aos seus membros, nomeadamente: 

1) aplicação de um inquérito por questionário, com o objetivo de compreender os impactos da pandemia na gestão dos processos participativos

(adiamento, indefinição ou suspensão dos processos) e auscultar sobre a necessidade de aconselhamento técnico; 

2) realização de duas reuniões virtuais com grupos de membros, para partilhar dificuldades e soluções encontradas na gestão da pandemia;

3) realização de reuniões particulares com autarquias que pediram aconselhamento técnico para a tomada de decisão sobre os processos

participativos no contexto da crise sanitária;

4) realização de 2 webinars com convidados de Espanha e de Itália - países mais afetados durante a primeira vaga da pandemia - para compreender a

gestão da crise dos processos participativos por parte dos municípios. 



Inquérito por questionário para avaliar os

impactos da pandemia na gestão dos

processos participativos dos membros da

RAP

Webinars com peritos de Espanha e Itália para

compreender os impactos da pandemia na

gestão dos processos participativos nesses

países



Cooperação ibérica

Diálogos transfronteir iços



Diálogos

"Infância e juventude na democracia local", 28 de julho; 

"Redes de participação e conhecimento para a cooperação municipal. Experiências globais e ibéricas", 27 de outubro;

"A participação cidadã como base para a convivência em tempos de Covid", 3 de novembro;

Construindo municípios inclusivos com crianças e adolescentes. Participação infantojuvenil para o desenvolvimento sustentável", 10 de novembro.

A Rede de Autarquias Participativas, em parceria com a Associação CoGlobal, sedeada na região de Andaluzia, Espanha, organizou 4 momentos de

diálogo transfronteiriço sobre participação:



Semana Europeia da

Democracia Local

Valongo



Semana Europeia

A “Semana Europeia da Democracia Local” (SEDL) é um evento

pan-europeu que decorre anualmente por volta do dia 15 de

outubro, como um tributo à Carta Europeia da Autonomia Local,

assinada nessa data em 1985. As autoridades locais e regionais

dos 47 Estados membros do Conselho da Europa são convidadas

a organizar eventos públicos.

A Câmara Municipal de Valongo participa na SEDL desde 2014,

organizando um conjunto de diversas iniciativas como

conferências, entrevistas, inaugurações, cursos, teatro e

exposições. A SEDL de 2020 decorrer entre 13 de outubro e 1 de

novembro.



Pesquisa-ação

colaborativa

Grupos sub-representados



A Rede de Autarquias Participativas (RAP) lançou uma pesquisa-ação

colaborativa, entre os seus membros, com o objetivo de compreender em que

medida os processos participativos em curso asseguram a inclusão de grupos

sociais tradicionalmente sub-representados.

A componente de pesquisa deste trabalho assenta em três ações,

nomeadamente: 

i) na aplicação de um inquérito por questionário aos membros da RAP, com o

objetivo de compreender em que medida e de que forma tem sido promovido

o envolvimento dos referidos grupos nas práticas de participação em curso;

 

ii) na avaliação externa do caráter inclusivo das páginas de Internet dedicadas

aos processos de participação. Foram analisadas 59 páginas de Internet; 

iii) na identificação de boas práticas em Portugal e no estrangeiro.

Grupos sub-

representados



Participações

Eventos de entidades terceiras



Participações

A Rede de Autarquias Participativas marcou presença em eventos

organizados por outras entidades, aproveitando a presença de

membros da Presidência e da Secretaria Técnica. Entre estes

destacam-se três.

XVII Congresso da ANAFRE, Portimão, 24 e 25 janeiro. Foi

distribuída nas pastas dos participantes uma apresentação da

Rede.

Fourth International Forum of Participation Practitioners

Poltava, Ucrânia, 17 e 18 de janeiro.

Academy of Participation

Tbilisi, Georgia, 13 e 14 de março.



Eventos cancelados

Pandemia da Covid-19



Eventos

cancelados

A situação de pandemia e a consequente determinação do Estado de Emergência

obrigaram ao cancelamento de inúmeras atividades. Esta situação também se fez sentir

ao nível da Rede de Autarquias Participativas, que se viu impedida de realizar ações

presenciais, algumas das quais chegaram a ser programadas, preparadas e anunciadas.

Destacam-se duas.

Esta Oficina colaborativa esteve

inicialmente marcada para os dias

23 e 24 de março, tendo sido adiada

para 15 e 16 de junho. 

Na impossibilidade da sua

realização, em modalidade

presencial, por restrições impostas

pela pandemia, a Secretaria Técnica

está a preparar esta Oficina para que

possa vir a decorrer em formato

virtual.  

Este encontro, coordenado pela

CoGlobal, que contava com a parceria

da RAP, esteve previsto para se realizar

no dia 10 de março, no Parlamento de

Andaluzia, em Sevilha, Espanha. 

Devido à pandemia, foi necessário

proceder ao seu cancelamento dois

dias antes da data definida. 
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