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RESUMO 

 

O estudo analisa a “cidadania” e a “cultura política” no contexto dos valores da sociedade actual e 
tenta perceber a sua importância para explicar as possibilidades da democracia. Tomando a enorme 
pluralidade de formas de interacção e processos que estabelecem muitas e diferentes classificações 
de “participação”, a tese faz um esforço de reflexão das diversas perspectivas de análise e sua 
relação com outros instrumentos participativos, observando como o mecanismo do Orçamento 
Participativo se desenvolve em Portugal, especialmente nos casos de Palmela e Lisboa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: democracia, cidadania, cultura política, participação, orçamento participativo. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study analyses the “citizenship” and “political culture” in the context of contemporary social values 
and tries to understand its importance in order to explain democratic possibilities.  
Taking into account the various ways of interaction and processes of witch establish several 
classifications of “participation”, this thesis makes an effort to examine the many different perspectives 
of analysis and their interaction with other participative instruments, observing how the participatory 
budget is taking off in Portugal, particularly in Palmela and Lisbon. 

 

KEY-WORDS:  democracy, citizenship, political culture, participation, participatory budget. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opção pela investigação do tema do Orçamento Participativo (OP) deveu-se ao seu estudo 

representar uma possibilidade de examinar mudanças de fundo no sistema democrático, que estão 

relacionadas com a distribuição de poder político no interior da sociedade, assim como expandir a 

análise sobre algumas especificidades políticas que podem interferir no processo de organização da 

cultura política portuguesa. A esse respeito, sublinha-se que estão a ser desenvolvidas diversas 

experiências de administração governamental que apontam para alterações nas relações entre o 

estado e a sociedade, através da participação dos cidadãos em diferentes níveis da gestão pública. 

Precisamente com a investigação dos casos de duas câmaras municipais, Palmela e Lisboa, 

pretendemos contribuir para futuros estudos sobre o impacto destas experiências na vida política e 

cívica. 

Antes mesmo de discutir os procedimentos da investigação, explicita-se o conjunto de 

motivações, de carácter pessoal e profissional: o desejo de aprofundar os conhecimentos acerca das 

ciências sociais, em especial da ciência política; a possibilidade de contribuir, de forma mais 

qualificada, com a disseminação de conhecimento tanto no campo académico como na sociedade 

civil organizada; e a motivação relacionada com o campo empírico deste estudo, as autarquias que 

adoptam presentemente esta forma de gestão participativa.  

Nos últimos nove anos, altura em que o primeiro exemplo de gestão pública mais democrática 

é experimentado no nosso país, desenvolve-se uma ampla rede de serviços sociais de atendimento à 

população e a efectivação de espaços de participação na gestão das políticas públicas em conjunto 

com os cidadãos. Tudo isto nos estimulará a conhecer de forma mais detalhada esta experiência, 

sobretudo no que diz respeito às prácticas, comportamentos e relações cívicas e ao desenvolvimento 

da cultura política no processo de participação na gestão do município. 

 

A. Objecto de estudo 
 

Analisar as experiências de OP em Portugal, nomeadamente o caso dos municípios de 

Palmela e Lisboa, constitui o nosso objecto de estudo. Para entender as peculiaridades das 

experiências analisadas sugerimos, como ponto de partida, uma breve reflexão sobre alguns dos 

elementos que influenciaram o desenvolvimento da democracia portuguesa no século XX, prestando 

especial atenção ao processo de transição democrática ocorrido em meados dos anos 70. 

Na urgência de alcançar novas alternativas de sociabilidade, os municípios passaram a ser 

pressionados e muitos procuraram modernas atribuições no governo local, promovendo a 

participação de cidadãos através do reconhecimento da sociedade civil organizada como novo actor 

social. Isto leva à institucionalização de mecanismos de democracia directa, onde se insere o OP, 

que passam a realizar a prática do exercício da participação. 
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Partindo da premissa enunciada como objecto, este estudo preocupa-se, basicamente, em 

analisar as práticas dos cidadãos, envolvidos no espaço de decisão de políticas públicas municipais e 

na construção da cidadania. Dedica atenção ao surgimento de elementos constitutivos de uma nova 

cultura política (aumento da consciência política das pessoas, manifestação de novos valores, 

costumes, atitudes e comportamentos) e estabelece uma contraposição à cultura política tradicional 

(clientelista, caciquismo, apadrinhamento, favoritismo e práticas afins), sobretudo na forma de 

relacionar-se e gerir o poder público local. 

Ao tentar alcançar um caminho para delinear o estudo, será estabelecida a seguinte questão 

de partida: “a cultura política municipal através do OP configura a materialização de um desejo social 

do exercício da cidadania?”, querendo com ela interrogar-nos da forma como os governos locais 

estão a aplicar o instrumento e se a participação dos sujeitos sociais e de cidadãos, nos processos 

decisórios no poder público local, tem provocado mudança de atitudes e comportamentos que 

contribuam para a emergência de uma nova cultura política.   

A resposta a esta questão central traz consigo a formulação de outras questões de carácter 

secundário, tais como: qual a razão para que a aplicabilidade do instrumento seja fraca, uma vez que 

é mais do que dissertado teoricamente e tem tantos defensores? Qual o contributo dos sujeitos 

sociais no processo de democratização do Estado e fortalecimento da sociedade civil? 

Os objectivos do estudo têm em vista: a) analisar a constituição da sociedade civil no 

processo de democratização do Estado português, frente à realidade contemporânea e as 

consequências para a cidadania e a cultura política local, através da participação de sujeitos sociais 

colectivos na gestão pública; b) identificar os movimentos sociais e os participantes do OP; c) analisar 

a participação dos cidadãos na gestão participativa, as suas atitudes e comportamentos.    

Tendo estas questões como guia, podem ainda formular-se as hipóteses seguintes: i) os 

governos locais pela sua transformação tecnológica e reconfiguração dos governos pela adaptação 

às novas TIC, têm ao seu dispor ferramentas de consulta e prestação de contas que concorrem com 

o OP; ii) os inputs enviados pelo cidadão equacionam equivalentes funcionais, substituindo a 

necessidade de OP que é preenchida por outro instrumento; iii) as Câmaras Municipais têm 

condições para assegurar as exigências do cidadão e promovem a sua participação. 

 
B. Procedimentos metodológicos 

 

Depois de assente este primeiro plano, definiu-se os procedimentos teórico-metodológicos. 

Ao preferirmos a técnica de observação intensiva, a investigação por nós a ser conduzida adopta um 

carácter qualitativo. Também será feita uma análise de dados estatísticos secundários presentes em 

relatórios, sistemas de acompanhamento do OP e na imprensa. Pretende-se assim, mediante o 

método qualitativo, usar a técnica de observação participante e de análise de conteúdo nesta 

pesquisa de carácter exploratório (Cooper e Schindle, 1995:134). 
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Deve ainda referir-se que antes de se analisar os dados da realidade empírica, foi elaborado 

um marcador teórico-conceptual, a partir de exemplos existentes sobre a configuração e 

fortalecimento da sociedade civil no processo de democratização do Estado. No outro lado dessa 

linha norteadora, também na perspectiva de fortalecer o mapa teórico de pesquisa empírica, irá ser 

percorrido o caminho da construção de uma cultura política participativa. Transversalmente, abordou-

se a questão da democracia participativa como resultante da participação dos cidadãos e sujeitos 

sociais colectivos numa visão de complementariedade ao estudo da democracia representativa 

(Martins, 2004: 137-192). 

A pesquisa será realizada com base em estudos bibliográficos em livros e periódicos e outras 

dissertações (Bell, 1997:51)1, por consultas em diversas páginas Web especializadas no tema, bem 

como nas páginas institucionais dos dois casos estudados que fornecerão informações, resultados e 

estrutura do OP de forma precisa e actualizada. No que respeita à bibliografia utilizada cumpre referir 

que, incidindo o presente trabalho em grande medida sobre a Web, e sendo que a informação mais 

actualizada sobre a Web existe na própria Web, muitos dos textos consultados foram aí recolhidos e 

encontram-se aí disponíveis e por vezes mesmo só exclusivamente, indicando-se sempre – para 

além de autor, título, data e, quando é o caso, o homónimo impresso – os endereços 

correspondentes. No entanto, o carácter dinâmico e mesmo flutuante da Web coloca desde logo um 

problema: o de pelo menos alguns dos endereços indicados corresponderem, no momento em que 

este trabalho é tornado público, a sítios2 que já não podem ser encontrados, seja porque foram 

desactivados seja porque mudaram de endereço. Este é, sem dúvida, um dos principais problemas 

que a utilização da Web como fonte de investigação coloca aos investigadores. 

A recolha de dados será feita de forma sistemática, analisando primeiramente aspectos 

históricos, conceptuais e legais acerca de Orçamento Público e OP. Neste último, será feita uma 

revisão bibliográfica, onde será abordado a sua estrutura, operacionalização e metodologia. Devido à 

grande escassez de material referente ao caso português, a maior parte da pesquisa será feita com 

base na experiência de participação no OP de Porto Alegre, que assim constitui-se como um modelo 

de participação social na gestão pública3. 

A revisão bibliográfica discutiu os instrumentos conceptuais utilizados na pesquisa, isto é, 

cidadania, cultura política, democracia representativa e participativa e participação. Mediante essa 

                                                            

1 Judith Bell afirma que “qualquer investigação implica a leitura do que outras pessoas já escreveram sobre a área [que vai ser 
estudada]”. 
2 Adoptando a prática corrente, traduzimos neste trabalho a palavra inglesa site por “sítio”. 
3 Esta definição de Porto Alegre como um “modelo” deve-se ao facto de que este município apresenta a experiência mais 
consolidada de OP, tendo conseguido manter ao longo de mais de uma década uma significativa dinâmica de participação. 
Além disto, este exemplo tem sido apresentado e divulgado como um estudo-caso passível de reprodução noutros contextos. 
Sobre este caso em concreto ver Boaventura de Sousa Santos, (2002), Democracia e Participação – o caso do orçamento 
participativo de Porto Alegre, Porto: Edições Afrontamento.   
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discussão formaremos as ferramentas de análise, circunscrevendo-se o tipo de fenómeno que se 

pretende observar. 

Cabe dizer que a nossa postura será sempre de encontro a um tratamento profundo, mas não 

exaustivo no sentido do esgotamento, no que respeita à conceptualização teórica e às suas reflexões 

específicas. Mas não é ocioso enfatizar tal especificidade, que é para nós garantia de que, tendo forte 

contrapartida empírica, esses conceitos sejam mais eficientes para possíveis generalizações, do que 

se fossem pensados exclusivamente de forma abstracta. 

Não será nossa intenção omitir que o caminho seguido se avistou conturbado no que toca à 

recolha de dados. A dispersão e ausência de documentos sobre a situação portuguesa e as não-

respostas por parte das autarquias tornaram este percurso árduo, usando-se muitas vezes um filtro 

para as informações difusas e incoerentes, para que a credibilidade dos resultados não fosse 

afectada. 

 

C. Organização da investigação 
 

Em consonância com o caminho teórico-metodológico adoptado e com a finalidade de 

cumprir com os objectivos propostos, no sentido de transformar os dados da realidade empírica em 

conhecimentos sistematizados, o estudo foi desenvolvido e organizado em três partes, de modo a 

facilitar a compreensão do caminho percorrido até a chegada ao ponto central, as ferramentas que as 

câmaras municipais disponibilizam concorrem com as funções que o OP cumpre, pois estão sujeitas 

à adaptabilidade da natureza da democracia participativa. 

 De acordo com este entendimento, na primeira parte procede-se a uma análise do processo 

de democratização cívica, tomando como ponto de partida os OP no governo local. Um dos 

propósitos desta secção inicial é contribuir para a actualização do conceito de cidadania activa e a 

emergência de uma cultura política participativa. Neste sentido estabelece-se, de forma sintética, um 

diálogo entre alguns autores que tratam a participação. Nesta perspectiva discute-se, também, a 

democracia participativa com a finalidade de compreender a essência das relações estabelecidas 

entre sociedade civil e o Estado. Por fim, analisamos o governo autárquico, introduzindo a definição 

do OP como via para a democracia local. 

Na segunda parte, o ênfase é conferido à cidadania e à emergência de uma nova cultura 

política participativa.  Neste âmbito foi analisada a forma como o instrumento do OP está a ser 

utilizado em Portugal.  Ou seja, da caracterização genérica do seu uso, ao modo de aplicação nos 

governos locais e o contexto que os impulsiona. 

 Com a terceira parte apresentamos os dados da pesquisa levados a cabo em dois concelhos 

que implementam o OP. O estudo retoma os avanços e dilemas do instrumento, a partir do 

desenvolvimento de práticas políticas dos cidadãos e a sua relação com os executivos. 
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 A partir dos objectivos e dos pressupostos deste trabalho, foram construídas a conclusão e as 

considerações finais, as quais indicam avanços e limites no desenvolvimento da sociedade civil no 

que toca à adaptabilidade da natureza da democracia participativa. 
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1. PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO CÍVICA: OS OP’S NO GOVERNO LOCAL 

“A democracia é um método, ou seja, um certo tipo de arranjo institucional para se alcançarem decisões políticas 
– legislativas e administrativas – e, portanto não pode ser um fim em si mesma, não importando as decisões que 

produza sob condições históricas dadas”.  

(Schumpeter, 1943:304) 

 Para discutir o significado da participação no governo local, entendendo o poder local como 

um conjunto de forças sociais, políticas, económicas e culturais e a relação política entre diferentes 

sujeitos sociais, primeiro é necessário falar de uma certa tradição política que fundamenta o governo 

público local português. A longa tradição autoritária de fazer política em Portugal, praticada pelas 

elites, sempre excluiu os indivíduos, tanto do processo de construção do sistema política como, 

especialmente, do governo do poder político local e também nacional.  

 A formação da sociedade e da política portuguesa, em geral, caracteriza-se pelo domínio do 

Estado sobre a sociedade civil, pelos enormes obstáculos à construção da cidadania e à efectivação 

de direitos para uma participação política de forma autónoma. É nessa realidade que assenta a 

gestão da coisa pública, “caracterizada pela centralidade administrativa e pelo isolamento 

burocrático” (Silva, 2002:2), dando origem ao modelo tecnocrático da administração em 

funcionamento até hoje na gestão pública. 

 “As novas formas de governação são impulsionadas pelas recentes mudanças nos tipos de 

interacções entre o sector público e o sector privado que por sua vez podem ser encaradas como 

causa e efeito da natureza «complexo, dinâmico e diverso» do mundo em que vivemos” (Bilhim, 

2004:31). Com isto queremos salientar que a participação política da sociedade civil, através de 

processos como o OP, recebe influências de actores políticos e sociais universalizados, e faz emergir 

um novo modelo de administração pública participativa, objecto de discussão nas próximas secções 

deste capítulo. 

 A participação no governo local é um marco em qualquer sociedade, uma vez que impulsiona 

a relação da sociedade com o Estado. Neste sentido, a acção dos actores na administração pública 

procura construir uma correlação de forças mais equilibrada entre Estado e sociedade com o 

propósito de fiscalizar e controlar a acção política. E com isto pressupõe-se a defesa dos interesses 

da colectividade e não de corporações e de pequenas elites, porém, não se pode perder de vista o 

facto de que o Estado tem responsabilidade para com o cidadão como indivíduo. 

 No âmbito deste debate são estabelecidas as seguintes metas para este ponto: examinar de 

forma sintética o governo local no que respeita à inovação participativa; apresentar o contexto da 

democracia participativa e depois local, bem como analisar a formulação teórica do conceito de OP. 

 

1.1. Cidadania activa e emergência de uma cultura política participativa 
 

De que forma uma determinada governação local interage com a participação da sociedade 

civil e em que medida essa interacção contribui para configurar o exercício da democracia? Partindo 
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de uma premissa teórica que encara o espaço público como esfera de potencial democratização de 

relações sociais, empreende-se uma análise empírica centrada no caso português, em que se 

averigua tanto o OP como a sua apropriação pelos cidadãos e através da qual se procura identificar 

as articulações concretas entre o uso dos direitos cívicos e políticos e a cultura política. A abordagem 

do presente capítulo envolve várias dimensões relevantes para a apreensão do conjunto de práticas 

que designamos por processo de democratização, nomeadamente: a condição periférica dos 

cidadãos, a heterogeneidade da estrutura social e o quadro de relações Estado-sociedade. No fim, 

conclui-se que, no caso português, o espaço público só muito limitadamente funciona como factor de 

democratização.  

Analisar a construção da sociedade civil portuguesa no processo de democratização do 

Estado, a partir das primeiras práticas de OP, com ênfase nos actores sociais – ONG´s, movimentos 

populares, grupos comunitários e associações, é o nosso pano de fundo. Já o ponto de partida, é a 

Revolução de 25 de Abril de 1974 que proporcionou a participação política da sociedade e, 

consequentemente, avanços no processo de democratização do Estado e de fortalecimento da 

sociedade civil. Nesse sentido, de forma modesta, propõe-se uma contribuição ao debate sobre o 

tema, na perspectiva de actualizar o conceito de sociedade civil, dialogando sobre ele com alguns 

autores clássicos e contemporâneos. 

O debate desenvolve-se à luz do caminho que o Estado português percorreu, tentando 

identificar os elementos que marcaram o seu percurso. Outro recorte é o projecto neoliberal, que 

influenciou a reforma administrativa do Estado. Através desta leitura, chega-se às consequências do 

projecto político neoliberal no fortalecimento da sociedade civil, a partir do momento em que se 

reconhece que o que está em causa é a análise das condições em que se pode assumir como 

credível a participação de agentes não governamentais na reforma do Estado.  

Cabe-nos neste ponto enfatizar alguns elementos da realidade municipal – como um primeiro 

resultado deste estudo –, focando-se aspectos do governo participativo, indicadores sociais e as 

relações micropolíticas entre o poder público e a sociedade civil local.  

 

1.1.1. Participação social 
 

Este primeiro momento propõe-se discutir o papel que a participação social, ao serviço de 

uma nova cultura política, pode hoje desempenhar no espaço local da sociedade portuguesa, tendo 

como pano de fundo actual a discussão em torno das políticas públicas de proximidade, onde se 

insere o OP. A participação, encarada como ferramenta do processo deliberativo, alia-se à 

necessidade do Estado procurar actuar cada vez mais numa lógica de cooperação e de parceria com 

outros agentes e instituições tendo em vista a agilização e optimização das suas intervenções. 

A crescente respeitabilidade e legitimação alcançada, deixa o conceito de participação ser 

entendido como uma "necessidade fundamental" do ser humano. Na visão de Bordenave (1996:62), a 

“participação não tem, pois somente uma função instrumental na co-direcção do desenvolvimento do 
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povo e do governo, mas também exerce uma função educativa da maior importância, que consiste 

em preparar o povo para assumir o governo como algo próprio de sua soberania, tal como está 

escrito na constituição”. 

 Entendemos por participação social um misto de práticas que os indivíduos desenvolvem 

conjuntamente ao nível da participação voluntária, realizadas em termos de ocupação do tempo 

livre4. Ou seja, trata-se de práticas de sociabilidade e convivialidade que efectivam tanto mais, quanto 

maior for o grau de proximidade social entre os indivíduos. 

 Lembrando as palavras de Bourdieu (1997:33), que ainda noutro contexto, ajudam a perceber 

que “a probabilidade de existência de um grupo social é tanto maior quanto menor for a distância 

(social) que os indivíduos mantêm”, do mesmo modo, defendemos que a probabilidade de 

participação social é tanto mais efectiva, quanto maior for o grau de proximidade entre os indivíduos. 

Isto não quer dizer que apenas os que pertencem ao mesmo grupo social possam desenvolver 

formas de cooperação conjunta nos seus tempos livres, mas que essa proximidade acaba por 

condicionar as relações que estabelecem. 

Na esteira de Boaventura Sousa Santos (2002), a participação, além de elemento 

instrumental no processo de tomada de decisões, exerceria uma função educativa no que diz respeito 

à preparação do povo para exercer a sua soberania. Além do mais, segundo o mesmo autor, a 

articulação da democracia representativa parlamentar com canais institucionalizados de gestão 

participativa, teriam contribuído para desprivatizar a gestão pública, alterando os arranjos 

institucionais formadores de políticas, contribuindo para desestabilizar tradicionais relações 

simbióticas entre o Estado e grupos de interesse, para tornar pública e democratizar as políticas 

sociais. Essa articulação entre democracia representativa parlamentar com novos canais de 

participação directa teria gerado uma nova concepção de democracia, alargando-a e aprofundando-a.  

Assim, a participação social deve ser vista no quadro estrito da colaboração e acções 

conjuntas como forma dos cidadãos exercerem soberania, quer dizer, como actividade inconfundível 

com a actividade dominante. Portanto, actividade vivencial entendida e vivida pelos próprios como 

cívica. 

Dentro deste processo um dos instrumentos que mais tem chamado a atenção, dentro e fora 

do país, e sobre o qual nos debruçamos, é o OP. Através deste mecanismo institucional, a população 

passa a discutir os problemas urbanos que afectam as suas vidas, as prioridades de investimento do 

governo municipal e a decidir o que deve ser feito, onde e quando. Estas experiências teriam 

encontrado uma grande repercussão, como forma inovadora de gestão pública, pelo suposto carácter 

“modernizante” e “democratizador”, com grande capacidade de aumentar a eficácia e a legitimidade 

do governo (Santos, 2002). 

                                                            

4 Cf. França, Luís de (coord.) (1993), Portugal, Valores Europeus, Identidade Cultural, Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento, Lisboa, p.56. 
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Segundo Braga da Cruz (1995:344), foi na década de 70 que a exigência de participação teria 

surgido com maior presença em processos de mudança social e na implementação de programas e 

políticas governamentais. Nessa época, a explosão da participação que se verificou ao longo da 

transição revolucionária, entre 1974 e 1976, traduziu porém mais uma súbita descompressão social e 

política do que uma profunda e consistente mudança de atitudes e comportamentos. A participação 

tinha a intenção de oferecer novas oportunidades aos sectores sociais mais pobres e de exercer 

maior influência em acções governamentais a eles relacionadas. 

Nessa mesma década, expressões como “desenvolvimento de comunidades”, 

“desenvolvimento participativo” e “participação no desenvolvimento” foram comuns, significando 

esforços que tentaram transformar os programas e políticas emoldurados pela ideia do 

desenvolvimento. Esta fase, que culminaria com a entrada de Portugal na Comunidade Económica 

Europeia (CEE) nos anos oitenta, sofre alterações aquando da emergência dos chamados “novos 

movimentos sociais” e, em especial, o surgimento da noção de sociedade civil introduziram novos 

significados para o termo participação, dentro de um novo contexto de liberalização económica, no 

qual a convergência de uma linguagem própria do neoliberalismo com noções de desenvolvimento 

participativo terminaram por alterar até mesmo o estatuto do público-alvo, que, não sendo mais 

integrado por “beneficiários”, passou a ser formado por “consumidores” de projectos de 

desenvolvimento e políticas diversas na mesma direcção. 

 A estrutura da sociedade portuguesa é marcada pelo seu passado autoritário e pelo modo 

como a transição para a democracia se fez com rupturas e continuidades. Depois de um conflito entre 

um projecto social democrático do tipo europeu ocidental e um projecto socialista, o primeiro 

prevaleceu. Mas o país iniciou um período de reforma em direcção ao Estado-Providência quando 

este entrava internacionalmente em crise (Santos, 1999). A relação entre o Estado e a sociedade civil 

foi construída ao longo deste processo num contexto contraditório que misturou novas e velhas 

estruturas, instituições e projectos políticos. 

Já nos anos noventa assistiu-se ao emergir de uma aproximação consensual, no qual se 

passou a procurar a participação em projectos diversos como um requisito necessário para garantir 

eficiência, efectividade e sustentabilidade. Lentamente a participação institucionalizava-se, não 

apenas como um direito, mas, igualmente, como um pressuposto dos processos de mudança social, 

ao mesmo tempo que teria produzido uma inesperada convergência entre agências multilaterais e 

sectores mais radicalizados ligados aos projectos de desenvolvimento.  

Diversos estudos começam, porém, a analisar criticamente os conteúdos da “participação” 

em processos sociais concretos, questionando mesmo a efectividade e a qualidade das experiências 

participativas ou até a viabilidade do conceito de gestão participativa na realidade sociopolítica actual. 

Maricato (2000) reconhece que a sociedade civil tem-se interligado cada vez mais com o Estado 

através do seu envolvimento com propostas de políticas públicas ou da sua participação em 

conselhos e outros espaços de participação instituídos. A autora questiona, porém, a capacidade 

destas práticas participativas de efectivamente melhorar as condições de vida da população, 
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provocando uma real inversão de prioridades, a sua capacidade de democratizar a política, 

desprivatizando os processos de formulação e gestão de políticas públicas. Esta efectividade 

dependeria, além do grau de comprometimento do conjunto do governo com a visada política 

participativa, da qualidade com que a população ocupa estes espaços e da pressão social que podem 

exercer na defesa das suas propostas e na garantia da continuidade do processo. 

 A estrutura das oportunidades políticas é limitada pela força dos grupos de interesse 

estabelecidos e pela configuração das negociações políticas entre a administração pública e as 

associações de interesse privado. Concorre para este facto o carácter centralizado do Estado 

português que faz com que decisões relevantes relativamente a questões de direitos sociais, ocorram 

ao nível central, pelo que a capacidade da sociedade civil, quer pela via de organizações do terceiro 

sector ou outras, chegarem à agenda política nacional depende grandemente do seu grau de 

organização intra-sectorial (Santos, 1999). 

A participação activa dos agentes sociais na gestão pública é, porém, segundo Silva (2001) 

uma construção social que depende de uma aprendizagem fundada na experiência de uma trajectória 

social, e não algo natural ou espontâneo, como afirmam algumas ideologias políticas. Estes 

processos dependeriam de acções de organização e mobilização colectivas que não possuem 

"naturalidade", mas seriam construções "artificiais" produzidas por indivíduos e grupos com a 

intenção de gerar tal organização e mobilização e, assim, participação. O sentido de uma construção 

da participação social implica, na visão de Silva (2000) em maior ou menor grau, a presença de uma 

intencionalidade que teria na produção da acção colectiva um dos seus principais objectivos. Esta 

construção estaria inserida num campo determinado de relações sociais, que condicionaria não 

apenas as possibilidades de realização das vontades, como também o próprio conteúdo destas 

vontades. 

 

1.1.1.1. Desafios e obstáculos à participação social 
 

A participação e as questões da democracia e cidadania que lhe estão interligadas, colocam-

se em todos os campos da vida social com desafios e obstáculos neste dealbar de século XXI. A 

desigualdade social, e também o problema das classes, assumem-se no entendimento de T. H. 

Marshal (1977) como factores explicativos para a Europa. Em Portugal, a situação encobre-se das 

especificidades de um país periférico da Europa, em que processos de mudança tomam o seu lugar 

já numa fase tardia. 

Portanto, é possível dizer-se que várias fragilidades condicionariam negativamente a 

construção da participação na sociedade portuguesa, a começar por a institucionalização 

democrática se dar somente em 1974 e a entrada na CEE em 1986. A trajectória de aproximação aos 

modernos padrões europeus não apaga as injustiças sociais a que nos acometeram as nossas elites 

ao longo de séculos e a própria exclusão dos processos políticos e subordinação da grande maioria 

da população teve como consequência a não identificação com as instituições e agentes políticos, 
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tidos sempre como algo distante e, muitas vezes, oposto aos interesses e necessidades da maioria 

pobre.  

No caso português, a evolução da estrutura das classes sociais verifica-se a partir do final do 

Estado Novo com a queda do salazarismo, e sobretudo com a Revolução de 25 de Abril de 1974. As 

camadas intermédias crescem a um ritmo lento, tendo as classes trabalhadoras urbanas o seu 

primeiro grande impulso em Portugal nos anos 70, acompanhando a tardia industrialização. 

A partir desta altura, a burguesia agrária e alguns sectores protegidos pelo antigo regime 

passaram com a ter pela frente uma “classe média” urbana, que se vê vingar rapidamente pelo 

Estado de Providência. O entusiasmo iria desacelerar nos princípios da década de 80, onde se 

começa a notar uma redução do operariado industrial. 

 Historicamente, o padrão de relacionamento com os políticos assumiria uma posição de 

descrédito e de subordinação face aos que participavam. Verificamos que, durante muito tempo, o 

processo de planeamento das acções de governo local pouco ou nada sofriam a interferência da 

população, evidenciando um comportamento impositivo e autoritário de quem governa. 

 Esta descaracterização da efectiva participação social assume-se como um enorme obstáculo 

que hostilizou as propostas de organização orientadas para a construção da participação, ampliando 

as possibilidades de rejeição e inviabilizando os esforços de adesão à acção colectiva. 

Emerge aqui a “sociedade civil secundária” (Santos, 1989), uma nova sociedade constituída 

por espaços criados pela actividade dos agentes ligados ao Estado. A manutenção por agentes 

políticos de muitas organizações populares, que ao serem criados se tornaram parte do processo de 

organização da sua clientela eleitoral. Esta vulnerabilidade das organizações sociais revela em que 

medida a sociedade civil pode ser instrumentalizada num processo de controlo social organizado de 

cima para baixo, no qual interesses e actores excludentes encontrariam uma nova forma de 

prevalecer sobre interesses e actores subordinados. 

A sociedade civil constitui-se um campo de conflitos e disputas em que agentes 

comprometidos com processos de organização e mobilização participativos precisam de enfrentar 

outros agentes, cuja prática e intencionalidade não se baseiam na acção colectiva, mas em contactos 

privilegiados com governantes, além do forte cepticismo da maioria da população em relação a 

qualquer forma de acção política. Não quer dizer que este obstáculo não seja ultrapassado por meio 

de novas aquisições permitidas pela experiência na construção da participação social. 

Nesta perspectiva, esta experiência só poderá levar a novas mobilizações cognitivas e novas 

práticas se for suficientemente interactiva com o contexto social. Por outras palavras, só a 

participação poderá levar, na nossa opinião, a novas formas de participação, reformulando os limites 

impostos e superando os desvirtuamentos adquiridos ao longo do tempo. 
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1.1.1.2. Categorias de participação 
 

Sherry Arnstein (1969) ajuda-nos a sistematizar, através da sua “escala de participação”, 

aquilo que julgamos ser um conjunto de possibilidades de acção democrática junto dos poderes 

instituídos. No nosso entendimento, tal depende da presença ou ausência não só de estruturas 

participativas no sistema político, mas também de uma cultura de participação. 

O contributo deste americano para a compreensão do fenómeno político da participação, 

compreende nas suas oito categorias três graus de participação, onde só os últimos três níveis 

registam marcos político-institucionais com soluções de planeamento e gestão democráticas. As 

situações 1 e 2 correspondem a categorias de não-participação e os níveis 3, 4 e 5, a uma pseudo-

participação. 

 A manipulação (manipulation) e terapia (therapy) correspondem aos dois primeiros graus da 

escala de Arnstein, representando situações em que a população envolvida é induzida a aceitar uma 

intervenção, mediante, por exemplo, o uso maciço da propaganda ou de outros mecanismos. O 

Estado não tem a menor intenção de estabelecer um verdadeiro diálogo, e muito menos de criar 

canais de participação.  

A informação (informing), enquanto terceiro patamar, é disponibilizada pelo Estado sobre as 

intervenções planeadas, não existindo ainda feedback. No quarto degrau, a consulta (consultation) 

continua ainda mais a legitimar a participação, onde além do Estado permitir o acesso à informação, 

a população é consultada, ainda que as suas opiniões não sejam garantidamente incorporadas. A 

conciliação (placation) refere-se à cooptação dos segmentos mais activos da população, sendo esta 

institucionalização de canais e instâncias permanentes de participação, um sério risco na 

domesticação e desmobilização ainda maiores da sociedade civil. Da mesma maneira que a 

informação e a consulta, a cooptação não passa de uma pseudo-participação. 

 No sexto patamar, a parceria (partnership) que corresponde ao primeiro grau de participação 

autêntica, onde Estado e sociedade civil organizada colaboram, num ambiente de diálogo e razoável 

transparência, para a implementação de uma política pública ou viabilização de uma intervenção. Já 

na delegação (delegated power), o Estado abdica de atribuições em favor da sociedade civil. 

Observam-se, nesta categoria, elementos da democracia directa.  

 Por fim o último grau, em que o controlo dos cidadãos (citizen control) se consubstancia na 

delegação de poder que, na prática, é o nível mais elevado que se pode alcançar nos marcos da 

democracia representativa, onde a autonomia na tomada de decisões é plena. 

 Pelo que verificamos por esta escala, a participação possui uma importância significativa no 

estudo da democracia. A participação nos assuntos políticos é o eixo central na teoria democrática de 

Rousseau e de outros estudiosos clássicos do tema, assim como um dos principais indicadores nos 

estudos sobre a estabilização democrática.  

Assumindo um carácter mais institucional, como preferem alguns autores, ou versões 

ampliadas ou não formais que, em alguns casos, ultrapassariam a forma republicana clássica ou o 
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âmbito tradicional da política que é a do voto, da prática eleitoral, da representação. Outros aspectos 

estariam presentes como a acção directa, o acesso às informações, a partilha de decisões; as 

marchas; as discussões/negociações e a avaliação do poder estatal (Pateman: 1992). A negociação, 

o conflito, a discussão, a tomada de decisões são elementos básicos no processo de participação 

política. 

Por isso, a participação passa a ter um âmbito de acção alargado. Se antes eram os partidos 

políticos os grandes actores, hoje existem outros movimentos, grupos ou indivíduos que também 

tomam parte. E nesta medida, a participação vai assumir menor ou maior relevância, ou seja, pode 

ser encarada como uma variável dependente ou independente. Acreditamos que se deve adoptar 

uma perspectiva mais dinâmica onde esteja presente a influência recíproca na estruturação, tanto do 

desenho institucional quanto da participação. Um esquema bastante simplificado das formas de 

participação política, mas que permite uma visualização razoável de todos os diferentes níveis citados 

e a tendência que determinado tipo de envolvimento político possa estar a ser assumido, pode ser 

representada. 

Quanto ao grau de envolvimento, a participação pode ser apresentada ainda como activa e 

passiva. No primeiro caso (como pensar, agir e sentir), esta é entendida como comprometimento 

directo dos indivíduos e grupos no centro decisório dos assuntos do seu interesse. No segundo caso, 

a participação traduz-se como simpatia, comunhão, partilha de normas e valores e é entendida como 

uma consequência das conquistas da legislação. 

Embora a legitimidade esteja também associada com a prática e defesa dos valores sociais, 

esta é normalmente relacionada à institucionalização, o que justifica a sua localização neste âmbito. 

Voltamos a enfatizar aqui que as participações não formais mantêm uma relação dinâmica de 

influência recíproca com as instituições. Assim, além dos espaços políticos tradicionais, enquanto 

áreas de conflitos que constituem as bases das relações entre eleitores e partidos políticos, outros 

conflitos são cada vez mais configurados, disputando novas escolhas a partir de várias áreas, 

ampliando assim a esfera política. 

No que se refere ao campo dos valores percebe-se duas dimensões: a económica e a 

política, associada às participações mais formais, e a sócio-cultural, que compreende a participação 

não somente passiva, como activa, identificada com os novos movimentos sociais, as acções 

individuais e as acções directas.  

Agnes Heller (Heller e Fehér, 1998:120) chama a atenção das acções que ocorrem 

isoladamente, mas que tem um sentido político, como é o caso de enviar uma carta para os jornais 

que envolve aspectos colectivos, podendo aí ser considerada uma acção política. Nessa linha, Alain 

Touraine (1995), ao referir-se à participação política na Europa na década de 90, propõe como uma 

das possibilidades para o campo político, a formação de actores sociais capazes de agir até mesmo 

isoladamente como forma de pressionar os governos. E aqui estaremos a pensar, no caso especial, 

do OP. 
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 Embora as modernas sociedades democráticas sejam “pelo menos, potencialmente 

participativas” (Dowse, 1993:167), assistimos ao desinteresse político, reflectido no aumento do 

abstencionismo eleitoral e na inexpressiva participação organizacional. Com efeito, os estudos 

recentes tendem a dirigir para o governo local a iniciativa de desencadear um processo complexo de 

participação, em que são necessárias medidas efectivas para impulsionar os níveis de participação. 

“No caso português não se configura uma diminuição da importância das instituições políticas nem se 

constata a existência de uma crise generalizada no que respeita à relação dos cidadãos com o 

sistema político e com as instituições representativas. O que se constata, e que não pode ser 

confundido, é um decréscimo do apoio à forma como conjunturalmente os dirigentes políticos e os 

governantes actuam” (Martins, 2004:722). 

 
1.1.2. Participação política institucionalizada 
 

Nas democracias modernas, ao lado de um conceito de democracia representativa ou 

indirecta, em que a soberania popular se reconduz ao exercício do direito de voto, tem sido cada vez 

mais dado relevo ao instituto da participação. O conceito de democracia representativa tem sido 

integrado pelo conceito de democracia participativa; o exercício do direito de voto é um dos 

momentos necessários, mas não o suficiente, para consentir que o povo participe no poder. 

A palavra “participação” refere-se às formas de concurso dos cidadãos individual ou 

colectivamente organizados na tomada de decisões, manifestando a existência ou previsibilidade de 

formas de expressão institucional dos seus interesses, ultrapassando os esquemas tradicionais da 

democracia representativa. Um dos traços característicos da organização do poder político na 

Constituição da República Portuguesa (CRP) reside na ampla consagração que têm as formas de 

democracia participativa. 

O mecanismo institucional, em que se enquadra o OP, trouxe a possibilidade às populações 

de se aproximarem dos processos de decisão, passando a ter lugar na discussão sobre os problemas 

que afectam as suas vidas, envolvendo-se no que deve ser feito, onde e quando. Queremos com isto 

dizer, que a participação dos cidadãos em espaços legalmente instituídos pelo poder público, através 

das leis constitucionais e municipais, desencadeia um processo evolutivo de construção da 

democracia participativa. Tentamos com este momento, dar atenção às normas constitucionais que 

asseguram a participação.  

A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, 

no pluralismo de expressão e organização política democrática e no respeito e na garantia de 

efectivação de direitos e liberdades fundamentais, que tem por objectivo a realização da democracia 

económica, social e cultural e o aprofundamento da participação. 

 A participação institucionalizada foi introduzida através da CRP de 1976, e nas posteriores 

revisões, e posteriormente, por meio das Leis da Assembleia República e na restante legislação 

ordinária. O artigo 48.º, incluído no capítulo dos direitos, liberdades e garantias de participação 
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política, dispõe que todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direcção dos 

assuntos públicos do País, directamente ou por intermédio dos seus representantes livremente 

eleitos. 

 Em reforço deste princípio, o artigo 112.º refere que a participação directa e activa dos 

cidadãos na vida política constitui condição e instrumento fundamental da consolidação do sistema 

democrático, sendo tarefa fundamental do Estado Português assegurar a participação democrática 

dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. 

 Várias outras disposições constitucionais reforçam o princípio participativo, nomeadamente os 

artigos 54.º e 56.º relativos às comissões de trabalhadores e associações sindicais, o artigo 77.º, 

participação democrática no ensino; a alínea f) do artigo 80.º e a alínea i) do artigo 81.º, intervenção 

democrática dos trabalhadores; o artigo 210.º, júri e participação popular; o artigo 263.º, organização 

de moradores; e os artigos 267.º e 268.º referentes à participação dos cidadãos na formação das 

decisões ou deliberações que lhes dizem respeito. 

 A Constituição também consagra outros instrumentos de participação na vida política, como é 

o caso do direito de acção popular. O n.º 3 do artigo 52.º da Lei Fundamental, no capítulo referente 

aos direitos, liberdades e garantias de participação política, é um instrumento de participação e 

intervenção democrática dos cidadãos na vida pública, de fiscalização da legalidade, de defesa dos 

interesses das colectividades e de educação e formação cívica de todos. É, assim, consagrada uma 

forma peculiar de participação dos cidadãos, individual ou colectivamente organizados5, na defesa e 

preservação de valores essenciais. Para além do papel que poderá desempenhar no 

aperfeiçoamento da mentalidade política dos cidadãos, “incutindo-lhes um sentimento de participação 

activa na vida pública, não apenas dentro de certa periodicidade eleitoral, responsabiliza os 

governantes pela amplitude do reexame jurisdicional que integra” (Fagundes, 1956: 216). 

 Existe, portanto, um consenso entre alguns cientistas políticos (O’Donnell, 1994; Huntington, 

1972; Crespo, 1996) quanto à importância da institucionalização da participação. Para Guilhermo 

O’Donnell (1994:57-59), as instituições enquanto “padrões regulares de interacção que os actores 

sociais conhecem, compartem e aceitam, podem ou não manifestar-se através da conformação de 

organizações sociais. Independentemente desta manifestação, o que é fundamental é a existência de 

dois âmbitos de institucionalização: 1) o que se associa com a prática e defesa dos valores sociais 

com respeito à democracia no concernente aos processos de tomada de decisão e, entre outros, a 

figura dos interesses e identidades que desejam ascender a determinados lugares; 2) o que tem que 

ver com o planeamento e funcionamento de organizações políticas, que se incluem nas disposições 

constitucionais, como são o sistema eleitoral, o sistema judicial, os partidos políticos. 

                                                            

5 Até à revisão constitucional de 1989, o direito de acção popular, consagrado no artigo 52.º da CRP, só podia ser exercido a 
título individual, por qualquer cidadão: com a nova redacção deste artigo, este direito é concedido a todos, individual ou 
colectivamente considerados. 
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 O êxito da institucionalização da participação é dado pelo grau de fortalecimento que tanto a 

prática dos valores e comportamentos dos actores sociais, como as organizações políticas 

constitucionais constroem. E deste fortalecimento também depende o grau com que a 

institucionalização possa cumprir com a sua função de mediar e agregar factores estruturais que 

venham do regime anterior e os novos interesses individuais e de grupo. Note-se que “no êxito 

efectivo desta função das instituições está como pano de fundo a capacidade das organizações 

formais para permear os espaços sociais onde em realidade se efectuam os processos de mudança 

democrática e vice-versa” (Murillo e Valero-Dueños, 1996:495). 

 Percebemos, portanto, que a institucionalização da participação deve estar envolvida numa 

cultura política que garanta a adesão dos diferentes actores políticos e sociais à regra do jogo e uma 

efectiva contribuição destes actores para o funcionamento, manutenção, continuidade e 

aprimoramento das instituições políticas, próprias de um regime democrático. 

 Em jeito de conclusão, a análise a que nos propusemos indicia que a participação dos 

cidadãos nas políticas públicas e no Estado, apesar dos avanços importantes, ainda precisa dirimir 

sérios entraves, como a baixa capacidade de negociação da parte desses actores. Especialmente, 

porque existe uma cultura assistencialista do Estado, onde o serviço público é tido como se fosse 

uma oferta ou favor e não um direito do cidadão. Isto reforça o sentimento anti-cívico, em que o 

indivíduo perpetua a prestação paternalista que o Estado oferece.  

 Sem dúvida, o baixo conhecimento dos cidadãos sobre o funcionamento do Estado, 

especificamente sobre os direitos sociais que lhes garantem um atendimento público, pela sua 

condição de cidadão, arrasa a participação qualitativa da sociedade civil nas instâncias de decisão de 

políticas públicas.  

 

1.1.3. Da participação: a cidadania activa 
 

Nesta secção dedicamo-nos aos avanços da participação, na perspectiva do crescimento 

político da sociedade civil como um todo. E com isto, abordaremos em pano de fundo o contributo da 

cidadania para a explicação do comportamento político dos indivíduos, destacando a forma como os 

valores culturais são componentes endógenos da tomada de decisão. 

A ideia de cidadania activa afirma-se historicamente apenas com o desenvolvimento dos 

movimentos socialistas, com a expansão dos movimentos de massas, com a luta pela conquista dos 

direitos universais. Entendermos a verdadeira cidadania histórica é termos de fundir este conceito 

com a participação política, ideia que surge no período em que se constituem os grandes partidos de 

massas, isto é, no século XX, no século das ideologias. Neste processo, a compreensão do termo de 

cidadania é essencial para se entender melhor o fruto da relação política da sociedade com o Estado, 

construída ao longo dos tempos, na luta por liberdades civis, políticas e sociais. 

O ideal da cidadania democrática é desenvolvido por John Rawls (1971:4) declarando 

explicitamente que numa sociedade justa, a igualdade de liberdade e direitos entre os cidadãos é 
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considerada como definitiva; os direitos garantidos pela justiça não estão dependentes da negociação 

política ou do cálculo dos interesses sociais. Nessa mesma obra o problema mais importante consiste 

em determinar quais as condições de possibilidade de iguais princípios de justiça para a totalidade de 

cidadãos que divergem acerca dos princípios de distribuição dos bens resultantes da cooperação 

social. 

A revitalização da política provoca mutações radicais no próprio conceito  de cidadania. O seu 

exercício, no contexto do OP, já não significa só acção na esfera exclusiva da política, discurso totus 

politicus, lógica de poder ou contrapoder. Não se confunde com comunitarismo ou exercício puro da 

liberdade. 

A cidadania do mundo contemporâneo prescinde da exigência dos vínculos comunitários 

tradicionais, mas não se reduz à pura afirmação de liberdade em face do Estado. É um conceito 

complexo, porque apela à participação fora de contextos necessariamente comunitários e porque, 

agindo na esfera da liberdade, supõe uma visão participada de cultura política sob uma matriz de tipo 

constitucional.  

A ideia de comunidade presente na cidadania moderna é de tipo ideal e temático. A ideia de 

participação reenvia para um consenso mínimo em torno de valores de tipo constitucional e laico. Isto 

sob o pano de fundo de uma real fragmentação dos vínculos tradicionais e a afirmação emergente da 

diferença de posição ou posicionamento como elemento constituinte do próprio processo 

democrático.  

Esta cidadania é ao mesmo tempo inclusiva e exclusiva. Onde, por inclusão se entende 

consenso mínimo à volta de valores de tipo constitucional, logo, simples adesão de princípio. 

Exclusão significa afirmação da diferença no interior do universo múltiplo de programas que cabem 

no máximo denominador comum dos princípios objecto de consenso. Isto, naturalmente, no interior 

da cultura política democrática. 

O que nos apercebemos, é que a “cidadania activa pressupõe a participação popular como 

possibilidade de criação, transformação e controlo social sobre o poder, ou os poderes”, (Benevides, 

2002:20). Toma-se este conceito como conquista da participação efectiva dos actores na relação de 

conflito com o Estado. Essa concepção de cidadania apoia-se, também, na teoria política da 

democracia expansiva e recebe a influência do multiculturalismo e do comunitarismo.  

Nesta nova cidadania, os cidadãos intervêm enquanto sujeitos e não como objectos da 

política. Enquanto sujeitos têm actuação efectiva em processos políticos, pois entendem que o direito 

resulta da luta social e não é provido pelo Estado. Na cidadania activa, o cidadão tem “direito a ter 

direito”. Segundo Dagnino (1994:107-108), “a nova cidadania trabalha com uma redefinição da ideia 

de direitos, cujo ponto de partida é a concepção de um direito a ter direitos. Esta concepção não se 

limita a conquistas legais ou ao acesso a direitos previamente definidos, ou à implementação efectiva 

de direitos abstractos e formais, e inclui fortemente a invenção/criação de novos direitos, que 

emergem de lutas específicas e de sua prática concreta” . 
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  Actualmente, a maior consciência dos direitos de cada um produz novos parâmetros na 

relação do Estado com a sociedade que extrapolam a visão da dicotomia marxista da relação capital 

e trabalho. É neste âmbito de construção dos sujeitos sociais que se consolida a cidadania activa. 

Para Dagnino (1994), esta nova concepção está a ser desenvolvida pelos sujeitos sociais, “enquanto 

estratégia política”. Na visão da autora, o processo de construção da cidadania activa gerada nos 

anos 90, está vinculado à experiência dos movimentos sociais, à construção democrática e ao seu 

aprofundamento e relação entre cultura e política. 

Enquanto elementos constitutivos da cidadania activa, geradora de mobilização de sujeitos 

sociais, encontramos, segundo a mesma autora: “1) a concepção de direito a ter direito; 2) a 

constituição de sujeitos sociais activos; 3) novas formas de sociabilidade, um desenho mais igualitário 

das relações sociais a todos os níveis; 4) um processo de transformação das práticas sociais 

enraizadas na sociedade como um todo e, 5) a inclusão no sistema político na medida em que o que 

está de facto em jogo é o direito de participar efectivamente da própria definição desse sistema” 

(Dagnino, 1994:109).  

Pelo que atrás referimos, coincidimos na ideia de que estes elementos dão o sentido 

estratégico e político à cidadania activa. A construção que se dá através da participação efectiva de 

sujeitos sociais no processo de mudança social. E esta construção funciona num duplo sentido: por 

um lado, os actores, pelas suas práticas, desenvolvem a cidadania e fortalecem-se à medida que 

esta avança; por outro, o sentimento de cidadania inclui o cidadão no sistema político, dando-lhe 

oportunidade de experimentar novas práticas que contribuem com a construção de um projecto de 

sociedade inclusiva e democraticamente participativa. Este processo dá empowerment ao cidadão, 

que se faz sujeito da mudança social quando toma conhecimento dos seus direitos e junta-se a 

outros cidadãos para que aqueles sejam garantidos e para que novos se criem. 

Ainda assim, a relação da sociedade com o Estado, na construção da cidadania activa, não é 

uma relação tranquila. Pelo contrário, é tensa e conflituosa. Mas é exactamente esse tipo de relação 

que alimenta a cidadania activa. Neste sentido, o Estado vê-se obrigado a ouvir os seus eleitores, e 

com eles partilhar o seu poder, através do OP e de outros mecanismos, resultando daí um grande 

esforço da sociedade civil organizada e não da simples vontade do Estado. O avanço e consolidação 

deste processo são sem dúvida, um grande desafio que se coloca. Porém, já se avançou muito com a 

experiência na administração pública local, contribuindo, efectivamente, para a democracia 

participativa sair do debate teórico e ir à prática para se confrontar com a democracia representativa.        
 

1.2. Democracia participativa: um debate sobre a inovação política 
 

O ideal democrático tradicional não se preocupou em constituir formas efectivas de 

participação nas decisões públicas. Este é um desafio a que devemos responder. 

Para tanto devemos buscar a democracia na qual a conquista do governo, por meio do voto 

popular, não esgote a participação da sociedade, mas, ao contrário, permita iniciar um outro 
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processo, gerando duas origens de poder democrático: um, proveniente do voto; outro, originário de 

instituições directas de participação. A suposta crise que a democracia representativa experimenta no 

quadro actual não exige – para superá-la – somente o aperfeiçoamento do sistema de representação; 

mas também a criação de instrumentos de decisão mais flexíveis, mais próximos da sociedade e que 

possibilitem um revigoramento dos valores da democracia. A exigência posta no momento actual, 

portanto, é a combinação de medidas de melhoria da representação política com mecanismos que 

assegurem a participação popular directa nos negócios públicos. A convivência conflituosa entre 

participação e representação é o que permite um difícil mas mútuo enriquecimento dessas duas 

formas de democracia. 

Um dos mais famosos expoentes da democracia como método foi Schumpeter. Para este 

autor, a democracia representativa é um importante arranjo institucional que possibilita as decisões 

políticas: «A democracia é um método, ou seja, um certo tipo de arranjo institucional para se 

alcançarem decisões políticas – legislativas e administrativas –, e portanto não pode ser um fim em si 

mesma, não importando as decisões que produza sob condições históricas dadas» (1943:304).     

 Na verdade, esta visão minimalista da democracia preza mais pelas formas de como se tomar 

as decisões políticas, em detrimento da essência da política, dos conteúdos. Enquanto método, a 

democracia está voltada para a maneira como os cidadãos podem exercer a função pública. Na visão 

do autor, o método democrático é aquele acordo institucional para se chegar a decisões políticas em 

que os indivíduos adquirem o poder de decisão, através de uma luta competitiva pelos votos da 

população (Schumpeter, 1943:315). Entender a democracia somente como método, ou arranjo 

institucional competitivo, significa compreendê-la apenas na sua aparência e forma, com ênfase nos 

procedimentos. Nesta noção, o princípio da democracia é a concorrência entre os indivíduos “líderes” 

que, pelo voto popular, alcançam representar a população nas decisões políticas, como bem explicou 

Schumpeter na sua mais famosa obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia”.  

Depois de Schumpeter, a concepção de democracia representativa liberal recebeu muitos 

outros contributos importantes6, fortalecendo, assim, uma teoria da democracia elitista onde a 

participação do indivíduo não ia além da escolha dos representantes que tomam as decisões. Ou 

seja, na última metade do século passado, a teoria democrática minimalista e elitista predominou nas 

ciências sociais em torno das questões estruturantes da democracia. Para os adeptos desta teoria, 

cabe aos “líderes” eleitos o poder legítimo de decidir em nome dos que votam, sem possibilidade de 

participação ampliada dos indivíduos. A democracia representativa liberal reserva o poder de decisão 

para pequenos grupos de indivíduos que, competindo entre si pelo voto, adquirem as credenciais 

para exercer o poder sobre a deliberação e execução política. 

                                                            

6 Entre eles: Norberto Bobbio, que publicou “O Futuro da Democracia” (1986), “A Teoria das Formas de Governo” (2000), 
“Teoria Geral da Política” (2000); Giovanni Sartori, “A Teoria da Democracia Revisitada” (1994); Adam Przeworski; Jonh Elster; 
Robert Dahl, “Poliarquia: participação e oposição” (1997).  
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Para os autores referidos acima, que compreendem a democracia apenas como método, 

desprovida de conteúdos sociais humanistas, a condição de governo como acto de dirigir o Estado de 

forma democrática está voltada para o modelo de democracia representativa, pela impossibilidade do 

exercício directo da democracia, ou seja, da participação directa dos cidadãos. Isto quer dizer que as 

decisões relativas à sociedade como um todo são tomadas pelos representantes eleitos por ela e não 

pela própria sociedade na sua colectividade (Bobbio, 1986).  

De acordo com Bobbio, a democracia directa nos sistemas políticos contemporâneos é 

impraticável, pois é compreendida no sentido em que participação directa, quer dizer que o indivíduo 

participa nas deliberações que lhe dizem respeito, não existindo nenhum intermediário. Os demais 

teóricos da democracia elitista argumentam que nas sociedades contemporâneas, com sistemas 

organizativos complexos, a democracia directa, tal como acima definida, é inviável. Ainda segundo o 

autor, a democracia liberal representativa, centrada no indivíduo que goza da confiança dos demais 

indivíduos, é a forma mais adequada. Na verdade, todas essas argumentações visam restringir as 

formas de participação do indivíduo nos processos políticos, o que garantiu a hegemonia da 

democracia representativa no mundo a partir dos países de capitalismo desenvolvido.     

As argumentações desenvolvidas até aqui referem-se à concepção dominante da democracia 

na ciência política, desde Schumpeter, sendo fácil perceber que a participação política resumiu-se ao 

acto do voto para a escolha dos “líderes” que decidem. A democracia, nesta concepção, também 

exerce um papel menor no que diz respeito às decisões políticas que influenciam tanto a sociedade 

como um todo, como o quotidiano do cidadão, ou seja, esta perspectiva não dá conta das 

necessidades de todos os indivíduos. 

Entretanto, num outro caminho, alguns teóricos da democracia, nos últimos tempos, têm 

valorizado mais a participação política na perspectiva de “democratizar a democracia”, através da 

actuação directa de sujeitos sociais colectivos e dos cidadãos em processos políticos. Um dos 

primeiros estudos nesse sentido é o de Carole de Pateman, intitulado “Participação e Teoria 

Democrática”, que foi publicado originalmente em 1970. Mas, recentemente, muitos outros trabalhos 

se juntam a este, destacando-se aqui o que Boaventura de Sousa Santos organizou sobre o tema 

“Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa” (2002). Para discutir a 

inovação política da participação, toma-se como referência estes dois autores que argumentam 

favoravelmente a seu respeito, como resultante da participação dos cidadãos no sistema político.     

Carole de Pateman discute a democracia participativa nas sociedades modernas, mas sem 

se preocupar com o modelo institucional de governo. O seu objectivo é discutir a função da 

participação na perspectiva da teoria da democracia contemporânea, bem como a sua viabilidade em 

sociedades complexas e o exercício efectivo por parte da participação dos cidadãos.  

De um modo geral, a autora percebe nos teóricos da democracia moderna de concepção 

elitista uma desconfiança e até que eles não vêem necessidade de uma participação ampla e efectiva 

no sistema político. Segundo estes, conforme nos diz Pateman, «um aumento da taxa de 

participação, portanto, poderá representar um perigo à estabilidade do sistema democrático» (Dhal 
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citado por Pateman, 1992:20). Já Sartori tem medo de que a participação activa da população no 

processo político conduza a um certo autoritarismo. Em Eckstein, a participação, no que diz respeito 

à maioria, constitui a participação na escolha daqueles que tomam as decisões, não nos processos 

decisórios, mas sim nos processos eleitorais. Ainda um ponto que resume a descrença destes 

autores na participação popular: “o nível de participação da maioria não deveria crescer acima do 

mínimo necessário, a fim de manter o método democrático (máquina eleitoral) a funcionar” (Pateman, 

1992:20-25).    

Como se observa, os teóricos da democracia moderna elitista são bastante cépticos quanto à 

função da participação efectiva no sistema político e, sobretudo, nos processos de tomada de 

decisão. São várias as razões arroladas para justificar esta descrença. De um modo geral, 

apontamos a falta de interesse do homem pela política, apatia e desconhecimento, até a 

possibilidade da participação da maioria da população inviabilizar o sistema democrático. 

Actualmente, este tipo de razões não sustenta mais a argumentação que se posiciona contrária à 

participação activa no sistema político. Os argumentos que se desenvolvem neste trabalho sugerem a 

participação efectiva como uma questão de espaço político, oportunidade e valorização. É claro que a 

participação envolve a obtenção de conhecimento, mas um dos pressupostos da democracia real é o 

acesso à informação a todos os indivíduos, disseminá-la de forma clara e objectiva é um dever dos 

governantes. O limite da participação, para preservar o sistema político, é incompatível com o sentido 

de democracia.        

Pateman opõe-se a esta visão céptica. E apoia-se num grupo de autores que tratam a 

participação política numa perspectiva mais positiva. Além de contestar o cepticismo, a autora 

desenvolve uma teoria da democracia participativa que debate o sentido e a função da intervenção 

dos indivíduos no sistema político e no mercado, através da participação na indústria. 

A teoria da democracia participativa de Pateman assenta nos contributos de alguns teóricos 

da democracia moderna que acreditam na participação, como Jean Jaques Rousseau, John Stuart 

Mill e G.H.D. Cole. São estes, para a autora, os pais da democracia participativa, considerando os 

diferentes tempos históricos em que cada um desenvolveu sua teoria.     

Na teoria democrática de Rousseau, Pateman observa que a participação individual dos 

cidadãos no processo de tomada de decisão é mais do que um complemento protector do arranjo 

institucional. Para aquele, a participação em processos políticos assegura um “efeito psicológico” no 

cidadão, a partir das práticas de inter-relação desenvolvidas com as instituições num processo 

contínuo de atitudes, comportamentos e habilidades. Refere ainda que a participação assume outras 

funções importantes como a possibilidade dos indivíduos aceitarem mais facilmente as deliberações 

colectivas; favorece a integração, proporcionando ao cidadão isolado a “sensação” de pertencer à 

sua comunidade. A função central da participação na teoria de Rousseau é a “educação”. Neste 

sentido, Pateman argumenta que o sistema participativo desenvolve acção responsável, individual, 

social e política como resultado do processo. Porém, mais do que isso, Rousseau também vê uma 

estreita relação entre participação e controlo da acção dos governantes. Pateman conclui que «há 
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uma inter-relação entre a estrutura de autoridade das instituições e as qualidades e atitudes 

psicológicas dos indivíduos (...), que a principal função da participação tem carácter educativo» 

(Pateman, 1992:35-42). 

Tanto para Mill como para Cole, os fundamentos da participação defendidos por Rousseau 

reforçam as suas teorias, mas já noutro tipo de sistema político mais complexo do que o das cidades-

estados, como pensou Rousseau. Mill acha que uma das funções da participação é o 

desenvolvimento do “espírito público” possibilitado por instituições participativas, reforçando, assim, o 

aspecto da teoria de Rousseau sobre a função educativa da participação. Pateman percebe muito 

bem os aspectos mais importantes da teoria democrática de Mill, que trata da actuação local do 

indivíduo, especialmente para criar uma base para a participação numa sociedade a “grande escala”. 

Com um certo exagero, a autora chega a dizer que para Mill de “nada servem o sufrágio universal e 

participação no governo nacional, se o indivíduo não foi preparado para essa participação a um nível 

local” (Pateman, 1992:46). Mill acredita mesmo que a participação numa sociedade complexa só 

funciona se o indivíduo tiver primeiro uma actuação no âmbito local. “(...) para que os indivíduos, em 

um grande estado, sejam capazes de participar efectivamente do governo da grande sociedade, as 

qualidades necessárias subjacentes a esta participação devem ser fomentadas e desenvolvidas a 

nível local (...). É a nível local que se cumpre o verdadeiro efeito educativo da participação, onde não 

apenas as questões tratadas afectam directamente o indivíduo e sua vida quotidiana, mas onde 

também ele tem uma boa oportunidade de, sendo eleito, servir no corpo administrativo local (...). É 

por meio da participação a nível local que o indivíduo aprende a democracia” (Pateman, 1992:46). 

    A autora concorda com esta preocupação de Mill. A função educativa da participação, aludida 

por Rousseau, concretiza-se na prática quotidiana do cidadão. É pela educação, com a participação e 

actuação local, que os cidadãos se tornam aptos a exercer as virtudes da democracia real. Tanto 

para Mill como para Pateman, a participação em tomadas de decisões políticas constitui-se num 

processo contínuo de aprendizagem que fortalece a democracia. 

Nesta acepção, a prática quotidiana de participação do indivíduo no poder local é a condição 

necessária para a participação em governos com actuação nacional. Mill dá a entender que se 

aprende as coisas praticando e não somente observando-as. Porém, em qualquer processo de 

aprendizagem, é necessário considerar a relação dialéctica entre prática e teoria. Por isso, para se 

aprender a democracia é necessário ser democrático e viver a democracia.    

Outra condição para a participação efectiva, na concepção de Cole, conforme Pateman 

enfatiza, diz respeito às condições económicas dos indivíduos: “A democracia abstracta das urnas 

não envolve uma igualdade política real; a igualdade de cidadania implícita no sufrágio universal era 

apenas formal e obscurecia o fato de que o poder político era dividido com muita desigualdade” 

(Pateman, 1992:56).              

A grande desigualdade económica dos indivíduos, para Cole e Pateman, compromete a 

democracia real, dizendo que os democratas teóricos ignoravam o facto de que grande desigualdade 

de riquezas e de posição social, assim como a desigualdade nos processos educativos, no poder 
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político e até no ambiente, são cruciais para a democracia real, seja na política ou em qualquer outra 

área (Pateman, 1999). O exercício da democracia real pressupõe o mínimo de igualdade de 

condições económicas, sociais e políticas. O argumento dos teóricos da democracia elitista, de que 

esta igualdade é conseguida pelo sufrágio universal, não corresponde ainda à realidade de hoje, 

onde as diferenças sociais e económicas se agravam enormemente. Actualmente, quem tem poder 

económico, tem conhecimento, acesso à informação e poder político. Às vezes, até mais poder do 

que alguns governantes eleitos, quanto mais comparado ao cidadão que muitas vezes está 

desprovido das mínimas condições. Mas presentemente o cidadão não espera obter, como uma pré-

condição inicial, as condições de igualdade para poder participar, pois a procura pela igualdade pode 

ser um dos objectivos da participação política que, inclusive, faz jus ao verdadeiro sentido de 

democracia.      

A partir das reflexões acima, Pateman estabeleceu a sua teoria da democracia participativa, 

que se resumiria nos seguintes pontos: primeiro, os indivíduos e instituições não podem ser 

considerados isoladamente. Por outras palavras, os cidadãos e organizações sempre se articularam 

e socializaram. Actualmente, os processos desenvolvem-se em torno de questões sociais e políticas, 

a partir do grau de compreensão dos sujeitos sobre a importância da relação do local com o global. E 

são muitos os argumentos de que nas sociedades contemporâneas complexas, do ponto de vista da 

organização política, o isolamento não pode ser mais um factor determinante na limitação da 

democracia participativa, pois a revolução das nova tecnologias de informação e dos próprios media, 

oferece meios eficazes de superação deste limite. Para Pateman, a principal função da participação 

na teoria da democracia participativa é, portanto, educativa; educativa no mais amplo sentido da 

palavra, tanto no aspecto psicológico quanto na aquisição das práticas e procedimentos 

democráticos. Esta afirma que não há nenhum risco de desestabilizar o sistema, porque o próprio 

processo de participação, quando efectivo e educativo, contribui para o equilíbrio do sistema. 

Segundo, a democracia participativa deveria extrapolar o âmbito puro da política para a “esfera de 

actuação, como a indústria, que poderia ser visto como esfera de actuação política por excelência” 

(Pateman, 1992:61).  

O que Pateman quer transmitir é que a democracia participativa é para ser vivida em todos os 

espaços e instâncias da sociedade. Trata-se de incluir e transformar a cultura da democracia 

representativa em cultura participativa activa centrada no princípio da acção directa participativa. Para 

a autora, o modelo participativo “exige que o input máximo (a participação) e o output incluam não 

apenas as políticas (decisões), mas também o desenvolvimento das capacidades sociais e políticas 

de cada indivíduo, de forma que exista um ´feedback` do output para o input” (Pateman, 1992:61). A 

participação activa tem como função não apenas a tomada de decisões, mas o próprio 

desenvolvimento do cidadão, como sujeito dos processos de decisão. Se a participação nos governos 

locais não possibilita o crescimento político do cidadão, de modo que aquele se sinta livre e 

independente nas suas decisões em relação à coisa pública, esta participação, portanto, é 

adulterada. Por fim, a teoria da democracia participativa aqui apresentada não exclui a democracia 



 
  32 

 

representativa, questionando-se apenas na medida em que “os líderes” são os que devem tomar 

todas as decisões em nome dos representados e combate as críticas à participação como elemento 

negativo ao processo de construção da democracia. A democracia participativa é, portanto, 

complementar à democracia representativa. Neste sentido, Boaventura de Sousa Santos (2002:21) 

defende a necessidade de democratizar a democracia. 

A democracia representativa, enquanto modelo de sociedade, já não responde mais aos 

anseios da população como um todo, sobretudo pelo seu carácter privativo do bem público 

apropriado pelas elites que se concentram, cada vez mais, em torno do poder económico e do poder 

político. Para Santos, o modelo hegemónico de democracia, além de elitista, é de “baixa intensidade”: 

“O modelo hegemónico de democracia (democracia liberal, representativa), apesar de globalmente 

triunfante, não garante mais que uma democracia de baixa intensidade baseada na privatização do 

bem público por elites mais ou menos restritas, na distância crescente entre representante e 

representado e uma inclusão política abstracta feita de exclusão social. Paralelamente a este modelo 

de democracia, sempre existiram outros modelos, como a democracia participativa ou a democracia 

popular, apesar de marginalizados ou desacreditados. Em tempos recentes, um desses modelos, a 

democracia participativa, tem assumido nova dinâmica, protagonizada por comunidades e grupos 

sociais subalternos em luta contra a exclusão social e a trivialização da cidadania, mobilizados pela 

aspiração de contratos sociais mais inclusivos e de democracia de mais alta intensidade. Trata-se de 

iniciativas locais, em contextos rurais ou urbanos, em diferentes partes do mundo e que, 

crescentemente, vão desenvolvendo vínculos de inter-conhecimento e de interacção com iniciativas 

paralelas, ensejando, assim, a formação, por enquanto combinatória, de redes transnacionais de 

democracia participativa” (Santos, 2002:32).                            

É verdade que a democracia participativa sempre existiu, porém diferentemente do modelo 

actual que está em desenvolvimento e, realmente, sempre esteve marginalizada, esquecida ou 

abafada pelo modelo dominante de democracia representativa liberal. As elites abraçaram a 

democracia representativa liberal e fizeram de tudo para inviabilizar a participação dos cidadãos de 

menor poder aquisitivo e conhecimento, como demonstrou Pateman, no que expomos acima. Agora, 

a democracia participativa em várias partes do mundo (Brasil, Índia, Moçambique, Colômbia e África 

do Sul)7 , com diferentes graus de desenvolvimento em cada um desses países, deixou de ser 

apenas um discurso teórico para passar a ser a realidade a partir da participação efectiva de grupos 

sociais e de cidadãos em processos de decisões políticas no âmbito local. Como analisou Mill, a 

participação, ainda hoje, acontece mais directamente no poder local. Porém, em Portugal, 

actualmente, tem-se comprovado isso mesmo.                    

Para Santos, esta nova democracia participativa surge após a “terceira onda de 

democratização”, onde os países acima citados viveram um intenso processo de redemocratização, 
                                                            

7Nestes países, conforme pesquisa de Boaventura Sousa Santos foram detectadas experiências de participação popular em 
governos locais.   
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depois dos anos 70, cada um com diferente grau e processo. Essa redemocratização possibilitou a 

reinvenção da democracia participativa, através da actuação da sociedade civil organizada em 

experiências de gestão públicas locais, com os OPs, conselhos sectoriais de proposição e controlo 

das políticas públicas, processos de planeamento e deliberações políticas. “Os actores que 

implantaram as experiências de democracia participativa colocaram em questão uma identidade que 

lhes fora atribuída externamente por um Estado colonial ou por um Estado autoritário e discriminador” 

(Santos, 2002:57).       

A democracia participativa pressupõe a inovação entendida como participação ampliada de 

sujeitos sociais de diversos tipos nos processos de tomada de decisão, o que, necessariamente, 

implica a inclusão de novos temas na agenda política, até então ignorados pelo sistema político, a 

redefinição de identidades e o aumento da participação.  

Porém, na participação residem riscos e vulnerabilidades. Se antes alguns teóricos da 

democracia elitista liberal entendiam a participação como um risco que punha em causa a 

estabilidade do sistema político e outros, ainda, consideravam-na como uma sobrecarga à 

democracia, pelas necessidades dos grupos excluídos (Crozier, Huntington e Watanuki), nos dias de 

hoje os riscos são de outra natureza. Estas argumentações inibidoras da participação, tanto individual 

como colectiva, alimentavam o processo de hegemonização da democracia representativa liberal.  

Presentemente, os riscos da participação são diferentes, até porque a participação é um 

processo irreversível, tanto pelas necessidades dos grupos excluídos, propostos de forma mais 

sistemática ao sistema político, como pelo nível de consciencialização dos cidadãos e mobilização 

dos sujeitos sociais. Boaventura de Sousa Santos denominou estas vulnerabilidades, nos seguintes 

termos: «desqualificação da participação», pela disputa com as forças conservadoras na luta contra a 

hegemonia da democracia liberal; «participação que não consegue se impor» na construção de uma 

alternativa democrática; falta de «pluralização da gramática política para que a pluralidade da 

sociedade seja assumida pela democracia» e «processo de cooptação». Estes riscos colocam a 

democracia participativa em causa. Porém, estes limites poderão ser atenuados, diminuídos e até 

eliminados a partir da teorização da prática da democracia participativa, com identificação das causas 

destes problemas e a respectiva construção de soluções.  

A participação não só apresenta vulnerabilidades, como também tem potencialidades que 

reforçam a democracia participativa, como por exemplo, além das já acima citadas: “participação 

aberta a todo cidadão, sem nenhum status especial atribuído a qualquer organização, inclusive as 

comunitárias, e a combinação da democracia directa com a representativa, cuja dinâmica institucional 

atribui aos próprios participantes a definição das regras internas” (Santos, 2002:66). Acrescentamos 

ainda outro elemento de potencialidade, isto é, um processo partilhado de estabelecimento de regras 

de combinação dos investimentos públicos, no caso do OP, entre técnicos e lideranças da 

comunidade. No mesmo caso, o estabelecimento de processo de negociação e deliberação do uso 

dos recursos públicos. 
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Segundo Santos, a própria transferência dos processos de deliberação para o nível local do 

cidadão implica um processo qualitativo da participação e da deliberação. Pelos processos de 

participação nas gestões públicas locais tanto na Índia, Brasil, África do Sul, como na Colômbia e 

Moçambique, segundo sua pesquisa, confrontam a democracia liberal hegemónica, pondo em prática 

outra forma de relação da sociedade com o Estado, construindo espaço de crédito a concepções e 

práticas de democracia contra-hegemónicas (Santos, 2002). 

Conclui-se esta parte com quatro pontos importantes na afirmação da democracia 

participativa: “perda da demodiversidade”, em que Santos entende-a como a «coexistência pacífica 

ou conflituosa de diferentes modelos e práticas democráticas». O modelo democrático hegemónico é 

questionado por outras práticas democráticas, o que inclui a diversidade do povo e a actuação de 

sujeitos multiculturais como valor intrínseco à democracia; “o local e o global”, em que a democracia 

liberal representativa tem-se mostrado, sistematicamente, agressiva à participação política dos 

cidadãos e quando tal é permitido são restringidas as experiências locais. A realidade actual é de um 

mundo transnacional, com relações cada vez mais globalizadas, que exige práticas locais de 

participação política que extrapolem a escala local para escala nacional, articulando-se do âmbito 

local ao global; “perigos da perversão e da cooptação”, em que as experiências de inclusão social 

conhecidas como “socialismo real” foram pervertidas e reduziram-se até ao seu completo 

desaparecimento. As práticas participativas não estão imunes à burocratização, à cooptação, ao 

clientelismo e a outras perversidades. Por isso, requerem vigilância, coerência e ética. A democracia 

participativa é processual e a própria construção exige, cada vez mais, uma democracia no 

andamento do processo e assim compreendida, tem valor em si, ao contrário da democracia como 

meio ou arranjo institucional; “democracia representativa e participativa”, em que a esta última apesar 

de confrontar e se opor nalguns aspectos à democracia representativa, não a exclui. A 

complementaridade destas formas de democracia pressupõe a coexistência dos dois modelos, bem 

como a disposição dos governos de qualquer instância, em partilhar os procedimentos deliberativos, 

as formas de controlo e até a execução de políticas públicas, sem perverter a sociedade, ou melhor, 

os sujeitos sociais colectivos, os cidadãos e os próprios governantes. O objectivo, portanto, é 

fortalecer uma nova institucionalidade política que considere a diversidade político-cultural da 

sociedade, através das práticas participativas e sem perder de vista a lógica da inclusão. 

 

 1.2.1. Cultura política e capital social 
   

A «cultura política» é aqui definida como o pensamento social referido à esfera do político 

(Heimer, Vala e Viegas, 1988:2)8. Ou seja, o entendimento que através desta se destacam o plano 

dos valores e atitudes face à democracia e o plano de participação social e política dos cidadãos. 

                                                            

8 Veja-se, «Padrões de cultura política em Portugal: atitudes em relação à democracia» (1988), in Análise Social, vol. XXV 
(105-106), 1990 (1.º e 2.º), 31-56. 



 
  35 

 

 É bom lembrar que na mesma linha, os autores Almond e Verba, na sua obra The Civic 

Culture, fazem com que o conceito estabeleça uma área de conhecimento na ciência política. Através 

deste conceito, visava-se chegar à caracterização daquilo que seria a cultura política de uma nação, 

definida como “[...] a distribuição particular de padrões de orientação política com respeito a objectos 

políticos entre os membros da nação” (1989:13), bem como afastar-se das explicações mais em voga 

da ciência política de sua época, marcadas por uma forte ênfase no estudo das instituições políticas, 

que ainda não haviam conseguido desenvencilhar-se das origens jurídicas da disciplina.  

Os autores distinguem três tipos de orientação política: 1) a “orientação cognitiva”, que 

significa o conhecimento do sistema político e a crença nele, nos seus papéis e nos seus titulares, 

seus inputs e outputs; 2) a “orientação afectiva”, que se traduz pelos sentimentos sobre o sistema 

político, seus papéis, pessoas e desempenho; e 3) “a orientação avaliativa”, significando o julgamento 

e as opiniões sobre os objectos políticos, que tipicamente envolvem a combinação de padrões de 

valor, bem como de critérios de valor com informações e sentimentos (1989:14). 

Tais orientações seriam avaliadas a partir de diferentes classes de objectos políticos, que 

iriam desde sentimentos mais genéricos, passando por processos políticos e administrativos, 

chegando até o papel do indivíduo. Do cruzamento entre as orientações com as classes de objectos 

políticos, resultariam três diferentes tipos de cultura política: a paroquial, a súbita e a participante. 

Esta diferenciação serviu de base para o aspecto mais polémico da sua obra, ou seja, uma relação 

de causalidade entre cultura e estrutura políticas da qual derivou que a existência de uma democracia 

estável em determinada sociedade estaria condicionada pela sustentação de uma cultura cívica. 

A principal e mais sistemática crítica à tradição de estudos da cultura política aponta que, por 

detrás do conceito de Almond e Verba, haveria um determinismo cultural implícito nas hipóteses 

originais do estudo9. Nesse sentido, com base nos trabalhos de Inglehart (1988; 2002), Putnam 

(1996) e Pharr e Putnam (2000), defende-se uma abordagem para o estudo da cultura política que 

sirva como instrumental analítico para pesquisar as crenças, os valores e identidades dos diferentes 

grupos existentes na sociedade. 

Na mesma direcção, Lane (1992) propõe o uso da categoria de cultura política não como um 

esquema classificatório, “[...] mas como um método de análise de certo grupo, tentando articular um 

modelo de interpretação da sua rede de crenças” (Rennó, 1998:86). 

Assim, o objectivo da presente análise é contribuir para a explicação do comportamento político dos 

indivíduos, destacando a forma como os valores culturais são componentes endógenos da tomada de 

decisão. 

E é aqui que surge o conceito de capital, trazido por Putman (1993:67), enquanto factor chave 

para explicar a persistência das economias locais num contexto de globalização, enquanto 
                                                            

9 Para uma visualização das principais críticas ao conceito de cultura política, remete-se aos trabalhos de Street (1993), Castro 
(2000), Moisés (1995), Rennó (1998), Badie e Hermet (1993), Chilcote (1998) e Diamond (1994). 
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determinante de bem-estar. Nesta medida, as redes sociais passaram a ser vistas como dispositivos 

estratégicos de soluções sociais. Os pobres, principalmente, foram considerados o alvo principal do 

fortalecimento destas redes naquilo que se convencionou chamar de capital social, na medida em 

que se considerava que a coesão comunitária poderia assegurar um desenvolvimento social e 

económico onde antes o Estado tinha fracassado.  

As últimas décadas têm mostrado, por exemplo, a proliferação de ONGs, associações 

comunitárias, de protecção ao consumidor, de direitos humanos, muitas delas criadas da base, por 

iniciativa dos próprios cidadãos. 

A despeito das críticas que têm sido feitas ao conceito de capital social, este termo 

institucionalizou-se com base em evidência empírica e com esforços que buscavam delimitá-lo. Nesta 

direcção identificaram-se três formas de capital social, a saber: bonding, bridging e linking. Estas 

dimensões têm sido úteis na compreensão das fontes e resultados do capital social.  

O primeiro tipo de capital social, que traduzimos de encapsulamento, diz respeito ao capital 

social que emerge das relações intra-grupo. Este tipo de capital, segundo Putnam (2000), 

proporciona as bases sociais e psicológicas que as pessoas deste grupo necessitam para enfrentar 

as dificuldades do quotidiano. No lado negativo desta dimensão, pode gerar-se um processo de 

exclusão daqueles que não fazem parte do grupo. Por sua vez, o capital social entre grupos (bridging) 

refere-se aos esforços das sociedades em estabelecer comunicações horizontais para resolver o 

dilema da acção colectiva. Finalmente, o capital social do ponto de vista do estabelecimento de 

contactos verticais (linking) diz respeito às relações que se produzem entre estratos diferentes de 

riqueza e status. Este tipo é fundamental para abrir canais de comunicação com as instituições 

formais e proporcionam, também, o desenvolvimento económico e bem-estar comunitário. 

Um dos aspectos fundamentais que confere importância ao conceito de capital social é o 

contexto em que é utilizado. Quer dizer, exige um tratamento mais estratégico do que abstracto do 

termo, pois é preciso operacionalizar o capital social em conexão com contextos específicos e que 

vão ao encontro de políticas públicas e objectivos governamentais. Trata-se, fundamentalmente, de 

transformar o conhecimento em acção. Por esta razão, o conceito de capital social é considerado o 

mais importante a emergir das ciências sociais nos últimos cinquenta anos (Halpern, 2005:1), na 

medida em que se constitui num meio para um fim e não um fim em si mesmo. Enquanto meio, facilita 

o acesso a várias formas de recursos ou apoio através das redes de relações sociais. Este processo 

faculta o alcance de objectivos mais amplos das políticas, tais como a redução da pobreza e da 

exclusão social. 

Nesta lógica, as redes às quais um indivíduo pertence ou se envolve no quotidiano (amigos, 

colegas, igreja, sindicatos, associações desportivas, partidos políticos, entre outros) são factores que 

incidem na identificação e produção de capital social. Do ponto de vista do desenvolvimento 

democrático, uma participação mais consequente dos cidadãos é considerada essencial, a qual, 

pressupõe-se, deriva da intensidade com que um indivíduo se envolve em associações formais ou 

informais e redes. A hipótese básica é que quanto mais uma pessoa participa em redes e 
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associações, maiores as possibilidades de desenvolver virtudes cívicas que alcancem o bem 

colectivo. Existe a evidência empírica que mostra a existência de capital social na promoção de 

cidadãos ou consumidores mais efectivos da política, na medida em que mostram que a existência de 

estruturas comunitárias fortes está associada, não só à promoção do desenvolvimento e da 

participação comunitária, mas também ao apoio a políticas públicas governamentais.  

E com isto queremos sugerir que o capital social pode incidir na promoção de instituições 

mais confiáveis, mas isso não significa que o contrário não possa ser verdadeiro, ou seja, que acções 

governamentais e instituições eficientes e eficazes não possam contribuir para a criação de capital 

social. O problema é que, os governos não parecem dispostos a abrir uma estrutura de oportunidades 

políticas, desvalorizando, neste sentido, as suas próprias instituições e gerando, paradoxalmente, a 

necessidade de produzir capital social oriundo da sociedade lato sensu para as melhorar. 

O avanço democrático e a promoção do diálogo em bases equitativas pressupõem que os 

actores sociais estejam em igualdade de condições político-jurídicas. À medida que na realidade isto 

não se constata, o capital social emerge como categoria que capacita os sectores mais 

desfavorecidos a participar na arena política com mais eficácia na defesa dos seus interesses. O 

capital social, nesta perspectiva, auxilia a garantir que a participação dos sectores mais pobres seja 

levada em conta pelos gestores públicos, fomentando a eficácia interna dos cidadãos. Segundo 

Cohen (1995), este processo atenua os efeitos das assimetrias de poder existentes. A implicação 

deste processo na conceituação de democracia no país é que amplia sua abrangência para além da 

igualdade político-jurídica, incorporando a inclusão social dos cidadãos. Trata-se, portanto, segundo 

Cohen, de uma democracia social, que não tem apenas um carácter correctivo do sistema existente, 

mas que dispõe de um importante potencial para realizar reformas destinadas a modificar os 

fundamentos básicos da ordem social. 

Perante estas circunstâncias, a questão de causalidade entre democracia e capital social ou 

vice-versa está longe de ser conclusiva e, de facto, influenciam-se reciprocamente. O valor da 

discussão de capital social reside na possibilidade de problematizar os seus resultados para a 

melhoria da governança democrática, onde instituições e valores culturais subjectivos precisam ser 

avaliados e implementados concomitantemente. 

As experiências de constituição de capital social nos governos locais de Portugal, 

particularmente o OP, têm servido como estímulo para outros contextos. O estímulo para 

desencadear várias iniciativas, cujo objectivo é alcançar o desenvolvimento e participação 

comunitária via promoção de confiança recíproca, ou seja, de capital social, têm proliferado. 

Assim, e em prejuízo das diferentes definições de capital social, Halpern (2005) sugere que 

“as sociedades não são formadas por indivíduos atomizados. As pessoas estão ligadas entre si por 

estruturas sociais intermédias – associações em rede e um entendimento partilhado de como devem 

comportar-se. Esta construção social afecta com quem e como cada um de nos interage e coopera. É 

esta construção diária de relações e de cooperação tácita que o conceito de capital social pretende 

capturar” (Halpern, 2005:3).  
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No entanto, cabe indagar se o novo impulso ao envolvimento político com base na construção 

de capital social que se inicia neste novo milénio poderá consolidar-se de forma permanente. Uma 

segunda interrogação procura avaliar se estarão a crescer as bases e pré-condições necessárias 

para que a participação centrada no indivíduo tenha sucesso, limitando ou eliminando a possibilidade 

de uma regressão a práticas clientelistas ou tentativas de manipulação da participação dos cidadãos. 

No entanto, nem as novas orientações das políticas sociais e muito menos as novas iniciativas de 

organização política informal têm conseguido fortalecer-se com as estruturas políticas tradicionais 

que continuam a determinar as políticas públicas. 

A construção de capital social depende, portanto, da relação íntima entre atitudes de adesão 

a valores democráticos, normas compartilhadas pela maioria da população e a existência de sanções 

para punir os que eventualmente se desviam dos parâmetros éticos do sistema político. 

 

 1.2.2. Democracia participativa (strong democracy) e representativa 

Um pressuposto fundamental desta discussão diz respeito à experiência democrática, da 

participação política do cidadão comum nas democracias liberais de hoje. A premissa de partida é 

que a democracia tem como fundamento a ideia de soberania popular. Nesta linha, a opinião do povo 

deve prevalecer na condução dos assuntos de âmbito comum, a vontade pública deve ser servida 

nas decisões que afectam a coisa pública. A consolidação da experiência democrática moderna, 

principalmente através dos modelos de democracia representativa, problematiza até que ponto a 

esfera da decisão política se deve ampliar à sociedade ou esfera civil. O âmbito da decisão política é 

constituído, então, por agentes em dedicação profissional e por membros de corporações dedicadas 

ao controlo e distribuição do capital circulante nesta esfera – os partidos –, dotando-se de altíssimo 

grau de autonomia em face da esfera civil. Constitucionalmente, as duas esferas precisam de 

interagir apenas no momento da renovação dos mandatos, restringindo-se o papel dos eleitores à 

decisão, de tempos em tempos, sobre quem integrará a esfera que toma as decisões propriamente 

políticas. 

O exame sobre as razões da excessiva autonomização da esfera da decisão política e da 

crescente atrofia das funções da esfera civil no que respeita aos assuntos do Estado, ao lado da 

formulação de alternativas, teóricas e práticas, para o crescimento dos níveis de participação civil nos 

negócios públicos, tem-se transformado no tema central e na grande novidade da teoria da 

democracia nas últimas décadas. Conhecem-se, a partir daí, a renovação de modelos de 

“democracia participativa” (Pateman, 1970), as perspectivas de uma “democracia forte” (Barber, 

1984) e, ultimamente, de “democracia deliberativa”10, modelos que se multiplicaram na viragem do 

                                                            

10 A bibliografia sobre democracia deliberativa é já bastante extensa. Para ficarmos apenas em algumas obras centrais, cf. 
Dryzek, 1990; Fishkin, 1991; Benhabib, 1996; Bohman, 1996; Gutmann e Thompson, 1996; Nino, 1996; Bohman e Rehg, 1997; 
Elster, 1998; Macedo, 1999; Dryzek, 2000; Fishkin e Laslett 2003. 
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século. Neste contexto, era natural que a discussão sobre o ambiente, os meios e os modos da 

comunicação pública como ferramenta para uma maior presença da esfera civil na condução dos 

governos públicos encontrasse a discussão sobre modelos de democracia voltados para o 

incremento da participação civil. Acrescente-se ainda, que todas as restrições apresentadas na 

literatura especializada sobre as parcas convicções democráticas e a baixa qualidade civil ou 

republicana da comunicação industrial de massa, somadas à aura não-elitista, não governamental, 

não-corporativa da Internet, foram razão suficiente para assegurar a esta última um lugar particular na 

discussão sobre democracia e participação. 

A vinculação entre democracia e participação na política possui diferentes ênfases, cada uma 

delas carregando consigo um específico leque de consequências teóricas e práticas11. Há, em rigor, 

uma escala que vai crescendo em intensidade desde graus mais moderados de reivindicações até 

formas mais radicais de defesa da participação popular. Para assegurarmos uma solução de 

compromisso entre esta tipologia, definimos como participação moderada aquela representada pelo 

fortalecimento da presença da esfera civil na cena política, mediante variadas formas que vão desde 

a formação de um consistente e expandido debate público sobre temas de relevância política, 

passando pelas manifestações da vontade popular em todas as dimensões da esfera de visibilidade 

pública, até as formas de organização popular não-governamental voltadas à reivindicação, à 

mobilização e formação da opinião e da vontade públicas e à pressão sobre governos em particular e 

sobre a esfera política em geral. 

A participação popular mais radical é representada por modelos em que se verifica a 

intervenção da opinião e da vontade civil na decisão política relevante no interior do Estado. Neste 

caso, a fronteira, preservada integralmente no grau mais moderado da escala, entre sociedade civil e 

sociedade política, entre mandantes e tomadores de decisão, torna-se mais difusa, e às funções 

“opinião”, “procura de explicação” (o acto dos mandantes a que corresponde a “prestação de contas” 

dos mandatários em regimes republicanos) e “manifestação” acrescenta-se a função “interferência na 

decisão política”. Nos dois modelos, contudo, a participação civil é compatível com a alternativa de 

democracia representativa; o que há aqui de particular é apenas a reivindicação de que a 

autenticação civil da esfera política não se confina exclusivamente a mecanismos eleitorais, devendo 

levar em conta, ademais, o respeito pela disposição e opinião públicas. Há, portanto, espaço na 

escala para um terceiro modelo de participação popular na política, ainda mais radical, em que a 

esfera política é dispensada e as funções de decisão seriam assumidas pela esfera civil, como ocorre 

no ideal de democracia directa. 

                                                            

11 Na verdade, pelo menos três modelos de democracia disputam neste momento o lugar de alternativas à democracia 
representativa no seio da discussão sobre Internet e participação política: o modelo liberal-individualista, que é importante para 
a ideologia-internet na forma do ciber-libertarianismo; o modelo comunitarista, que há bem pouco tempo disputava com o 
modelo liberal clássico o predomínio no ambiente anglo-saxónico e o modelo deliberacionista, de origem habermasiana, que se 
tornou predominante na década de 90 em ambientes de língua inglesa. 
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Em conformidade com tais modelos, a discussão sobre Internet e democracia participativa 

ganha diversos contornos e começa a formar diferentes tradições. Aos graus mais moderados12 de 

participação democrática, corresponde, por exemplo, a maior parte das discussões sobre Internet e 

participação popular a partir do conceito tardio de esfera pública. No seu centro, desenha-se um 

modelo de participação política do cidadão através do debate público relevante, constante e influente, 

onde se formam a vontade e a opinião públicas, mas onde também seriam constituídos os 

ingredientes fundamentais para a produção (pela esfera política) de uma decisão legítima sobre os 

negócios públicos. 

Para o modelo que se segue, a questão central da democracia é a decisão política, e o 

problema principal consiste em como incrementar os níveis de participação civil na decisão 

concomitantes com os negócios públicos. Este tipo de compreensão é mais comum nas discussões 

sobre Internet e participação popular na parte da literatura sobre democracia deliberativa. A questão 

aqui não é apenas do debate público, mas de como tornar o sistema e a cultura política liberais mais 

penetráveis à esfera dos cidadãos, a ponto de possibilitar a sua interferência na produção da decisão 

política (Buchstein, 1997; Dahlberg, 2001; Downey e Fenton, 2003; Gimmler, 2001 e Savigny, 2002). 

Por fim, a ideia de participação da cidadania entendida como ocupação civil da esfera política 

encontra na Internet as possibilidades técnicas e ideológicas da realização de um ideal de condução 

popular e directa dos negócios públicos. Esta perspectiva é sustentada basicamente pelas teorias 

libertárias da democracia e pela sua versão anárquico-liberal da Internet. 

 

1.3. Democracia local e governo autárquico 
 

Para discutir o significado da participação na gestão do poder local, entendendo o poder local 

como o conjunto das forças sociais políticas, económicas e culturais e a relação política entre 

diferentes actores sociais, primeiro é necessário falar da tradição política que fundamenta o governo 

autárquico em Portugal. A longa tradição autoritária de fazer política, praticada pelas elites, sempre 

excluiu os indivíduos, tanto do processo de construção do sistema político como, especialmente, da 

gestão do poder político local e também nacional. O que predominou foi um modelo tradicional de 

dominação oligárquico, patrimonialista, burocrático que impôs a formação de um Estado, de um 

sistema político e de uma cultura, em primeiro lugar, de natureza rural e com um sistema oligárquico, 

com clientelização das massas. Em segundo lugar, com um forte pendor do Estado Novo (1933-

                                                            

12 Tome-se com cautela o termo “moderado”. A rigor, trata-se do grau menos radical de uma escala superior. A escala anterior, 
que aqui se pretende superar, é representada pelos padrões adoptados pela democracia representativa liberal, que faz com 
que a sociedade política detenha o monopólio da decisão dos negócios públicos e restringe o papel eficaz da sociedade civil à 
sua dimensão eleitoral. O grau mais moderado nesta segunda escala, portanto, é mais radical que o mais radical dos padrões 
da escala anterior. 
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1974), em que por motivos doutrinários e de expediente repressivo, a participação política, 

supostamente promovida pelos regimes anteriores, foi interrompida. 

 Pelo que se pode afirmar que a formação da sociedade e da política portuguesas, em geral, 

caracteriza-se pelo domínio do Estado sobre a sociedade civil, pelos enormes obstáculos à 

construção da cidadania e à efectivação de direitos para uma participação política de forma 

autónoma. É nessa realidade que se assenta a gestão da coisa pública, “caracterizada pela 

centralização administrativa e pelo isolamento burocrático” (Silva, 2002:2), dando origem ao modelo 

tecnocrático de administração em funcionamento até hoje na gestão pública. 

A partir dos anos 80, com a participação política da sociedade civil organizada, a gestão 

pública começa a receber influências dos sectores progressistas da sociedade e o modelo 

tecnocrático é questionado pelas formas participativas de gestão do poder local. Nesta linha, as 

experiências de participação na gestão pública multiplicam-se nos anos 90, aparecendo um novo 

modelo de administração, a administração pública participativa. É através da participação nestes 

mecanismos, de forma espontânea dos cidadãos nos processos políticos locais, que muitos 

presidentes de câmara assentam o novo modelo de administração – a administração participativa –, 

na qual os cidadãos tomam parte nas decisões políticas do município, em detrimento da 

administração tradicional, sobre a qual se discutirá neste capítulo.  

A intervenção dos cidadãos na gestão pública impulsiona a relação da sociedade com o 

Estado, apesar de, para Celso Daniel (2000:132), “a relação entre governo e sociedade é 

necessariamente uma relação contraditória por causa da presença do Estado, e o Estado é uma 

instituição separada da sociedade”. Neste sentido, a actuação de actores sociais colectivos na 

administração pública procura também construir uma correlação de forças mais equilibrada entre 

Estado e sociedade, com o propósito de fiscalizar e controlar a acção pública estatal. Ainda de acordo 

com a sua opinião: “(...) quando participam, as pessoas assumem o dever de pensar o público e não 

o seu interesse individual ou do grupo mais restrito que em primeira instância elas representam 

quando vão participar”. A participação na administração pública pressupõe a defesa dos interesses 

da colectividade e não de corporações e de pequenos grupos restritos. Porém, não se pode perder de 

vista que o Estado tem responsabilidade para com o cidadão como indivíduo.         

No âmbito deste debate tenta-se evidenciar que a democracia local no que ao governo local 

diz respeito beneficiou dos conflitos resultantes de movimentos políticos contrários. O Estado debate-

se, por um lado, com a contradição insolúvel entre a sua vontade de crescimento centralizado e a 

necessidade de se tornar «mínimo». A criação de comunidades mais alargadas, de carácter supra-

nacional, priva-o, por outro lado, da possibilidade de exercer sobre o próprio território uma soberania 

plena, abrindo a via a uma cidadania cosmopolita. Ao pretenderem estabelecer uma nova ordem 

política internacional, as próprias organizações da ONU acentuam a tendência para a mundialização 

do poder. A combinação de uma política local e de um cosmopolitismo transnacional poderá 

contrariar o poder do Estado arrogante e centralizador. 
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Da crise do Estado-Providência e da concorrência entre partidos no interior de um mesmo 

sistema político, tem aproveitado o poder local autárquico. Quanto mais o Estado vê diminuído o seu 

campo de actividade, tanto mais as comunidades locais tendem a assumir, nas próprias mãos, o seu 

destino. Estas tendências conferem um maior aprofundamento democrático no plano local e o 

adensamento da participação cidadã, ora na transparência da informação, ora na implementação de 

metodologias participativas complementares, como é o caso do OP. 

  

1.3.1. Governo público participativo vs. Governo tradicional 

 
Após reflectir sobre os elementos indicativos da emergência de uma nova cultura política 

participativa, a qual implica na construção de identidades colectivas, a construção da cidadania activa 

e a formulação de uma alternativa complementar ao actual modelo da democracia representativa, a 

partir da participação efectiva dos cidadãos nos processos de tomada de decisão, discute-se agora a 

governação pública participativa e tradicional. A participação da sociedade na gestão pública local 

teve início em fins dos anos 70 e primeira metade da década de 80 (mais precisamente, depois de 

1974), ganhando destaque as transformações que ocorreram na sociedade portuguesa, criando-se as 

condições para que as autarquias readquirissem a importância perdida e a possibilidade de se 

tornarem espaços de poder em liberdade e em participação. 

 A governação pública local viu acrescidas as suas competências e o seu fortalecimento 

associou-se estreitamente à democratização geral do País. Nas transformações que afectara 

recentemente a vida social, esta parece ser a que menos «regressos» sofreu, ainda que as suas 

relações com o poder central tenham sido, e continuem ainda a ser, frequentemente recheadas de 

conflitos. 

 O aparecimento de modelos de neo-liberalismo, tanto na economia como na política, 

favoreceu e dificultou, ao mesmo tempo, o curso de todo este processo. A aplicação de tais modelos 

fez actuar forças de centralização política, impedindo ou limitando as vontades de participação. 

Sem dúvida, a descentralização favoreceu a construção do processo participativo no poder 

local. Para Araújo, o novo modelo de gestão do Estado depende de uma administração pública 

democrática e flexível, onde as decisões são descentralizadas numa dinâmica participativa. Porém, 

na opinião do autor, o “processo de descentralização do Estado transfere para os municípios grande 

parte da responsabilidade pela solução dos problemas estruturais que dizem respeito aos serviços 

públicos essenciais (2002:4). Ou seja, a transferência de responsabilidade foi maior que a capacidade 

política e financeira dos municípios responderem em graus razoáveis de satisfação. No entanto, 

observa-se que as relações deste novo tipo de gestor local – flexível, democrático, transparente, 

popular – com a sociedade civil foram favorecidas pela democratização política e a descentralização 

do poder estatal, mas também, pela disposição da sociedade civil em avançar na conquista dos 

direitos, entre eles, o direito à participação.  
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Neste sentido, com o processo de democratização do Estado em curso a partir dos anos 90, 

desenvolve-se um novo paradigma de gestão pública, que se situa no campo político democrático e 

popular, caracterizado pela transferência de competências, reforma do sistema de financiamento das 

autarquias locais e a sua maior autonomia, novas formas de prestação de serviços públicos e 

participação dos cidadãos. E por esta altura também assistimos à criação de programas de prémios e 

incentivos à qualidade, à criação de programas de requalificação de recursos humanos (FORAL), à 

introdução de ferramentas de gestão, tendo o POCAL revestido o caso mais emblemático. 

Também só recentemente começamos a assistir a modificações na participação que é 

diferente daquela defendida pelos teóricos da democracia representativa, que se restringe ao voto, na 

época de eleição. A participação aqui apontada é efectiva e, em muitos casos, o exemplo da 

implementação do OP em Lisboa, também tenderá a ser deliberativa. Ou seja, os cidadãos e sujeitos 

sociais decidem sobre políticas desenvolvidas no município. Este modelo de gestão participativa 

desenvolveu-se em contraposição ao paradigma da gestão pública tradicional, caracterizada pela 

centralização do poder, práticas políticas clientelares, autoritárias e conservadoras.  

O novo modelo da gestão pública assume diferentes nomenclaturas, servindo esta 

denominação para identificar os esforços levados a cabo nas últimas décadas do século XX, para 

modernizar e reformar o referido modelo, baseando-se na insatisfação do modelo de gestão adoptado 

pelo Welfare State (Hood, 1991:4). Porém, para efeito deste estudo, apesar da ambiguidade dos 

termos, chama-se aqui de nova gestão participativa, em contraposição à gestão tradicional.  

O modelo inovador e o tradicional conservador coexistem na mesma realidade social, mas em 

ambientes políticos diferentes. O paradigma tradicional conservador habita o ambiente político 

conservador, resistente à mudança e, quando admite algum tipo de participação, ela é feita na visão 

utilitarista, para legitimar atitudes políticas dos governantes e nunca para resgatar a dívida do Estado, 

que restringiu a participação dos excluídos nos processos políticos de formação do Estado e da 

gestão da coisa pública. Este modelo alimenta e é alimentado pela democracia representativa elitista, 

onde a participação social figura com função protectora dos interesses individuais em detrimento dos 

interesses colectivos e universais.  

Em termos de estrutura organizativa, a NGP transforma a composição da administração 

pública. Promove a fragmentação, a autonomização e a separação de tarefas. Ou seja, estas duas 

estruturas rivalizam entre si e em torno das práticas desenvolvidas, dos métodos e dos resultados 

que pretendem alcançar. Enquanto o modelo tradicional alimenta a democracia representativa elitista, 

o modelo inovador aposta na construção da democracia participativa com a participação efectiva. 

Porém, estes modelos coexistem enquanto prática de gestão pública, mas em conflito, em que as 

estruturas tradicionais dão lugar a uma lógica diferente de acção (quadro 1).  
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Quadro 1 – Comparação entre as estruturas tradicionais burocráticas e a NGP participativa 

Gestão pública tradicional 
Nova gestão pública participativa 

Base decisória: 

- Tecnocrática. 
- Discurso de participação. 
- Centralização. 

Base decisória: 

- Técnicos/sociedade. 
- Prática de participação. 
- Descentralização. 

Definição de prioridades: 

- Burocrática. 
- Ênfase na política. 

Definição de prioridades: 

       - Descentralizada com a participação da 
sociedade. 

- Inversão de prioridades. 

Conflitos de interesses: 

- Actuam num ambiente de monopólio. 
- Predomínio dos interesses privados. 

Conflitos de interesses: 

- Negociação e convergência de interesses 
sectoriais e sociais. 

        - Predomínio dos interesses colectivos. 

Utilização dos recursos públicos: 

- Falta de transparência. 
- Patrimonialismo. 
- Ausência de critérios. 

Utilização dos recursos públicos: 

- Transparência. 
- Optimização. 
- Definição de critérios. 

Base de sustentação: 

- Cidadania igual a voto. 
- Relações privadas e clientelismo. 
- Manutenção do status quo. 
- Estrutura hierárquica. 

Base de sustentação: 

- Cidadania é construída e o voto é um elemento 
da cidadania. 
- Redes sociais e participação directa. 
- Políticas estruturadoras. 
- Sistema orgânico. 

 

Fonte: Adaptado de Rehfuss, 1991. 

  
A gestão pública tradicional alimenta-se das práticas políticas clientelares, rígidas e 

autoritárias. A relação é personalista, em vez de institucional. A gestão tradicional é fechada, 

burocrática e pouco eficiente, por isso, mais vulnerável à corrupção e à prática de corromper e 

cooptar lideranças. 

  Em contraposição, a gestão pública participativa desenvolve-se noutros procedimentos, tais 

como a transparência no uso dos recursos públicos, decisões colectivas, incentivo à participação do 

cidadão e da sociedade civil, descentralização do poder, integração de políticas e de unidades 

administrativas, acções pedagógicas na solução de problemas sociais, comunicação directa com a 

população e busca de transformação da estrutura do poder. Estes elementos que norteiam o modelo 

de gestão participativa fundamentam processos de democratização da sociedade e contribuem com a 

reforma do Estado, pensada a partir da gestão local, ajustada às exigências políticas, éticas, 

culturais, sociais e tecnológicas. “Precisamente, por isso, o novo gestor público casa-se com um outro 

tipo de organização: leve, ágil, inteligente, centrada nas pessoas e nos resultados” (Nogueira, 1998). 
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O novo gestor público vê a sociedade civil como parceira política activa, em vez de mera executora 

da acção do Estado, como na concepção neoliberal. 

 O novo modelo de gestão participativa aproveita todas as potencialidades disponíveis no 

município para impulsionar a gestão na busca de resultados que possam criar impacto na melhoria da 

qualidade de vida da população, pois a gestão está em função do cidadão e não o contrário. Como 

disse Rousseau, a função da participação é educar o indivíduo para o exercício do poder público 

participativo. Neste sentido, a gestão participativa tem atribuições pedagógicas, quer sejam, fazer dos 

processos participativos de tomada de decisão espaços de aprendizagem, onde o cidadão 

participando aprende, ou então incentivar a que estes também promovam o ensino.  

Na senda de Habermas, a legitimidade legal seria a base da democracia, bem como todas as 

decisões o deverão ser, não somente no plano institucional, através dos organismos representativos, 

mas também no plano informal, comunitário. A legitimação dá-se através da consulta e do voto, como 

uma moral procedimental, que conta com outros critérios democráticos que podem funcionar como 

filtros. A participação só pode ser assegurada se houver a difusão da informação e da adopção de um 

sistema de decisão. Assim funciona a gestão participativa, combinando-se decisões dos órgãos 

representativos com participação directa, assegurando a legitimidade institucional com a legitimidade 

informal, garantindo as decisões por meio da participação de cidadãos em assembleia e pelo voto. 

A administração pública de Palmela, inscreve-se no paradigma da administração participativa, 

adoptando diversos mecanismos de participação dos cidadãos e sujeitos sociais colectivos nos 

processos de decisão política do município. Pela forma de gerir a coisa pública, os executivos de 

Palmela e Lisboa pretendem construir um novo padrão de relação, no âmbito local, do Estado com a 

sociedade civil, que vale a pena examinar de forma mais detalhada, aspecto a ser abordado nas 

partes seguintes. 

 
  1.3.2. O que são os orçamentos participativos 
 
 Neste momento do trabalho, abordaremos alguns conceitos sobre o OP retirados da 

literatura, assim como explanaremos o objectivo maior deste tipo de orçamento. 

 O OP, segundo Pires (2001:13) representa “uma modalidade de participação popular que 

teve início e vem a ser consolidado num contexto específico de desenvolvimento socioeconómico e 

da vida política”. Para Calife (2002:7), o “orçamento participativo abre avenidas para a participação de 

segmentos da sociedade anteriormente ignorados, acentuando a accountability do governo”. Para 

Boaventura de Sousa Santos o orçamento participativo envolve uma estrutura e um processo de 

participação comunitária baseado em três princípios e num conjunto de instituições que funcionam 

como mecanismos ou canais para assegurar a participação no processo de decisão nos governos 

municipais. 

 Seguindo este último autor, os três princípios seriam a participação aberta a todos os 

cidadãos, sem nenhuma atribuição de status especial às organizações comunitárias; um outro, a 



 
  46 

 

combinação de democracia directa e representativa, cuja dinâmica institucional atribui aos próprios 

participantes a definição das regras internas; e, por fim, dispor recursos para investimentos de acordo 

com uma combinação de critérios gerais e técnicos, ou seja, compatibilizando as decisões e as 

regras estabelecidas pelos participantes com as exigências técnicas e legais da acção 

governamental, respeitando também as limitações financeiras. 

 Torna-se notório que estes princípios, e mesmo as definições anteriores, não configuram um 

conceito propriamente dito. As estruturas só se conhecem através da prática e as interpretações 

estão demasiado impregnadas de uma tendência, que é a experiência de Porto Alegre. Sendo assim, 

o que temos até agora é uma noção, que certamente se actualiza e redimensiona à medida de cada 

experiência em funcionamento. Por isto é necessário também deixar claro que, conforme os seus 

ideólogos, o OP adopta um conceito de democracia no qual a conquista do governo, por meio do 

voto, não esgote a participação da sociedade, mas ao contrário, permita iniciar um outro processo, 

gerando poderes democráticos ora originários do voto, ora de instituições directas de participação. 

 O OP é um processo de múltiplas dimensões, em construção permanente e produto da 

dialéctica social e que tem o conflito como um dos seus elementos constitutivos. Nitidamente não 

existe um modelo acabado e definido de OP, sendo Porto Alegre apenas uma referência, não um 

modelo a ser copiado. Tanto assim é que o formato que existe hoje em Porto Alegre é bastante 

diferente do que teria no início dos anos 90 no que respeita aos critérios, tema, ciclo anual, eleição de 

representantes, coordenação, prestação de contas, e relação com conselhos sectoriais. 

 Pode então dizer-se que o OP é um instrumento que serve para aplicar os recursos públicos 

de forma eficiente e eficaz. Recursos (receitas) que advêm primordialmente do poder do governo, 

devendo, pois, reverter tais recursos em benefícios colectivos (gasto público), sendo estes benefícios 

a materialização das necessidades levantadas mediante as diferentes opiniões, interesses e desejos 

da comunidade. Desta forma o orçamento vem, gradativamente, assumindo um segundo papel: o de 

instrumento de expressão da democracia. 

 Assumido como uma resposta à crise de governabilidade, quebrando-se com a visão 

tradicional da política, o OP surgiu como uma iniciativa de elaborar o orçamento público levando-se 

em conta a participação real e efectiva da população. Após analisarmos as definições acima, pode 

dizer-se que o objectivo do OP é concretizar de forma mais directa e quotidiana o contrato entre os 

cidadãos e o governo, de forma a possibilitar que os governantes considerem os interesses e as 

concepções político-sociais no processo de decisão. Portanto, o que está em jogo neste processo é o 

estímulo à crescente participação da população, em geral, e dos sectores mais carentes, em 

particular. 

Para Orsi (2001), o OP tem como principal objectivo ser um instrumento de democratização, 

que visa assegurar a participação directa da população na definição das prioridades para os 

investimentos públicos, procurando romper com a tradição até então existente de apenas os 

governantes tomarem suas decisões, deixando os interesses da população de lado. 

Independentemente da forma de implantação adoptada do OP, sintetizam-se basicamente os 
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objectivos essenciais pretendidos pelo poder executivo: a) Com a participação directa da população, 

pretende-se definir melhor as prioridades essenciais para os investimentos públicos dos bairros; b) 

Aumentar a responsabilidade dos gestores públicos para com a população por ele administrada, de 

modo que corresponda aos anseios por ela avocados; c) Diminuir um pouco o poder de decisão de 

prefeitos e vereadores, e assim abrir espaço, para que a população também possa opinar sobre a 

aplicação das verbas públicas; d) Entre outros casos, o OP, também teria o intuito de diminuir a 

corrupção que afecta os órgãos públicos no nosso país, já que a população passaria a fiscalizar o 

destino dos recursos do município. 

Entre tantos objectivos que sustentam o orçamento participativo, talvez um seja o que 

realmente representa a essência deste democrático processo de participação popular, que é o de 

incentivar as pessoas a tornarem-se cidadãos activos e pensantes, já que existe um conformismo 

histórico da população, uma espécie de acomodação política. 

  

 1.3.2.1. Origens do orçamento participativo 

 Em termos genéricos considera-se que a primeira experiência de OP começou em Porto 

Alegre em 1989, ainda assim cremos que não se devem esquecer as experiências precursoras que 

se realizaram nalguns municípios do Brasil entre 1978 e 1988, que não tendo recebido este nome, 

continham elementos que se aproximam a este. As mais conhecidas são as de Lajes e Boa 

Esperança que entre 1978-82, com governos de diferentes partidos, que tentaram estabelecer o 

diálogo entre o município e os cidadãos, fundamentalmente com os bairros periféricos carentes de 

infra-estruturas. Ainda menos conhecidas, as experiências de Vila Velha, Diadema e Piracicaba, esta 

última com uma particularidade que a faz ser especial por ser cenário de experimentação de vários 

partidos, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB_PMDB) (1978-82) e Partido dos Trabalhadores 

(PT) (1989-92). 

  Ainda assim pode dizer-se que o OP tem as suas origens no processo de democratização 

iniciado na década de 70, que conduziu à ampliação dos espaços políticos que tomou corpo com a 

derrota da ditadura militar. Havia naquela altura uma grande preocupação dos novos partidos 

políticos e da oposição civil em democratizar “de facto” a política, com novas formas de administração 

pública. 

 De uma forma genérica, o epicentro do OP aconteceu em Porto Alegre tendo sido divido em 

regiões, nas quais ocorriam rodadas de discussão entre cidadãos e representantes da Prefeitura, 

para debater propostas de investimento público para o ano seguinte. Esta concepção original 

difundiu-se por todo o país e mesmo a nível internacional13. 

                                                            

13 O Orçamento Participativo de Porto Alegre foi seleccionado pelo Programa de Gestão Urbana da ONU – Secção para a 
América Latina – como uma das 22 melhores práticas de gestão pública. Da mesma forma o Comité Técnico da ONU – Habitat 
II – escolheu a experiência do OP como uma das 42 melhores práticas de gestão urbana do mundo (Genro, 1997). 
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Na Europa, os orçamentos participativos inserem-se dentro de um processo mais amplo de 

modernização da administração local. No contexto europeu, o processo participativo deve o seu 

impulso mais a uma aposta pela racionalização administrativa do que a um investimento nas 

prioridades políticas (2008:7)14.  

 Cada município ou Estado desenvolve o OP com formas variadas, mas com uma essência 

comum: a discussão pública da parte orçamentária antes da sua apreciação pelo poder local, em 

processo aberto a todos os cidadãos que queiram participar, seguindo regras conhecidas e regulares, 

com tramitação das decisões a partir de reuniões plenárias locais até uma instância superior, um 

Conselho do OP, que organiza a procura e lhes dá a forma final a ser encaminhada ao Executivo. Em 

todos os casos, o Poder Legislativo fica à margem do processo, e não existem articulações formais 

com os instrumentos orçamentários previstos pela lei constitucional. 

 A diversidade de experiências desenvolvidas a partir da criação do OP de Porto Alegre foi 

classificada por Daniel Filho (2003:16-18) em quatro tipos gerais: o OP consultivo reúne sugestões 

dos cidadãos, mas a decisão é concentrada no Executivo; no OP de Porto Alegre, o Conselho, 

formado apenas por representantes das plenárias, tem poder de decisão sobre todo o orçamento 

municipal, embora “na prática os conselheiros decidam fundamentalmente sobre a quantia disponível 

para investimentos” (2003:17); nas experiências de Belo Horizonte e Recife, o OP delibera apenas 

sobre parte dos recursos para investimento, e o restante é decidido pelo Executivo, com possibilidade 

de emendas apresentadas no Legislativo; o quarto tipo é o de Santo André, em que o Conselho do 

Orçamento, composto por representantes do OP e da Prefeitura, tem poder de discutir todo o 

orçamento municipal, embora na prática “o poder de deliberação dos conselheiros populares 

restringe-se a investimentos, basicamente” (2003:18). 

 A génese deste modelo expandiu, tendo os primeiros projectos nascidos na Europa chegados 

em 2000. Os OPs surgem neste contexto, tentando conciliar as instituições representativas locais 

com a participação directa da cidadania a partir de uma relação apoiada na informação, deliberação e 

prestação de contas dos executivos municipais.  

Até 2005, podem contabilizar-se cerca de 50 cidades que promovem o OP (Gráfico 1), sendo 

a maioria das experiências dependentes dos executivos que as organizam. Estes processos têm 

implicações significativas, nomeadamente em mudanças políticas, que ainda mínimas, representam 

uma alteração na forma de administração habitual. 

                                                            

14 Ernesto Ganuza e Braulio Gómez Fortes, Innovación Democrática y control de los representantes: los presupuestos 
participativos. Este estudo, ainda não publicado em Portugal, foi cedido por estes investigadores do IESA_CSIC, o centro 
público de investigação científica que desenvolve a sua actividade no campo da sociologia e áreas afins. 
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Gráfico 1 – População total onde se realizam OPs e o número de experiências na Europa. 
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Fonte: Sintomer; Herzberg e Röche, Participatory Budgets in Europe: Between Civic Participation and Modernization of Public 
Administration (http://www.buergerhaushalt-europa.de:80/) 

 

A proposta do OP surgiu de uma visão predominante sobre a crise na representatividade 

democrática: a pura representação política do Parlamento, por mais ‘depurado’ que seja o processo 

de escolha dos seus delegados, é insuficiente e incapaz de mediar vontades democraticamente 

formadas (Genro et al., 2001:10). 

 Os interesses privados e públicos confundem-se, há muito espaço para corrupção e 

fisiologismo e pouca transparência nas actividades públicas. Genro et al. (2001:14-15) define outras 

questões que demonstram o não-funcionamento da democracia representativa no País: a falência da 

lei como instrumento de coesão social e de mediação nas disputas, não sendo referência para 

solução de controvérsias; a ausência de um exercício mínimo do Estado, reproduzindo a indiferença 

global da cidadania no que respeita à sua capacidade de resposta; a contradição entre a expectativa 

da representação política e seus resultados, com alienação do representado em relação a seu 

representante; e a crise financeira do Estado, impedindo-o de contra-arrestar esses sintomas, mesmo 

com políticas autoritárias ou paternalistas. 

Tais sinais, causando descontentamento popular e desilusão quanto à actuação política, 

indicam que o actual funcionamento do poder público e sua relação com a população não são 

suficientes para garantir a reprodução da vontade do povo na actuação do Estado. A situação seria 

alterada pela democratização ampla e radical e pelas formas de integração da sociedade com a 

actividade estatal, o que reinventaria a democracia no novo paradigma político. 
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1.3.3. O orçamento participativo como via para a democracia local 

O OP enquanto arena para a disputa política pressupõe o estabelecimento do debate público 

ancorado na explicitação das diferenças de interesses e no reconhecimento da existência e 

legitimidade do conflito como procedimentos para a tomada de decisões. A efectivação de canais de 

participação enquanto espaços públicos de negociação requer um Estado que adopte um padrão de 

planeamento e execução de políticas no sentido da transparência e permeabilidade à sociedade. Os 

espaços públicos de participação, nestes termos, projectariam o Estado a negociar as suas propostas 

com grupos sociais tradicionalmente excluídos, dificultando a frequente falta de distinção entre 

interesse público e os interesses de privilegiados grupos particulares. 

Sendo espaço de produção de decisões, o OP abarcaria uma capacidade em gerar 

oportunidades de cidadãos exercerem autoridade sobre o governo, possibilitando a contestação e o 

confronto como formas de produzir consensos fundeados na ideia de eficiência e justiça social, tendo 

em vista a busca da democratização dos resultados das políticas públicas. 

Ao contrário da realização destes pressupostos, os caminhos utilizados para mediar os 

conflitos de interesses no interior dos espaços do OP não parecem apontar para debates e 

discussões estabelecidas em condições de igualdade entre governo e sociedade civil. O OP como 

analisaremos a seguir, tem-se caracterizado mais por um programa participativo coordenado pelo 

governo, com participação concedida aos actores da sociedade e limitado a temas e projectos 

autorizados pelo poder público. 

Tais percepções são fundamentadas ora na ausência da maioria dos municípios de definição 

prévia e clara sobre a intervenção dos cidadãos enquanto actores sociais, ora na verbalização de um 

quadro restrito e limitado de actuação concedida pelo governo local. As ressalvas no campo de 

exercício dos cidadãos estendem-se ao carácter consultivo no que respeita à política orçamentária. A 

ausência de procedimentos claros, objectivos e colectivamente consensuais, alimenta percepções 

pouco seguras nos cidadãos sobre o papel a assumir nas esferas de participação. 

A questão da monitorização e fiscalização da execução orçamentária do OP é igualmente 

percebida como frágil e débil pelos delegados. A avaliação negativa inicia-se pela obscuridade e 

insegurança sobre quem é o responsável pelo acompanhamento da implementação dos projectos, a 

medida em que apenas se conhecem alguns regulamentos com comissões técnicas de 

acompanhamento. Mesmo considerando aqueles que julgam que ouve alguma forma de 

monitorização do governo, não há entre eles um consenso mínimo de respostas sobre a forma ou o 

momento de acompanhamento da execução dos investimentos, denunciando a inconsistência dos 

factos. Outra evidência é a decisão sobre os investimentos deliberados pelo OP e não efectivados 

pelo governo local: as obras são meramente transferidas para o OP do ano seguinte, enfraquecendo 

e desnutrindo possibilidades de decisões colectivas sobre o destino dessas prioridades. 

No geral, os cidadãos não se sentem em condições de capacitação adequada para a devida 

fiscalização dos projectos. As atitudes e habilidades mostram-se aquém do que requer o trabalho de 
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accountability das acções do executivo, no sentido da monitorização, da prestação de contas e da 

responsabilização dos agentes públicos. 

Sintomático dos resultados pouco expressivos de experiência participativa, a maioria dos 

municípios continua céptica em relação a mudanças na administração decorrentes do OP. Desta 

forma, o não alcance das alterações na gestão municipal pressuposta pelo OP, correlacionadas a 

uma nova cultura organizacional e ao estímulo a práticas efectivas de gestão compartilhada, assinala 

limites que marcam a experiências no nosso país, em vez de transformações nas rotinas 

administrativas que tornassem a máquina pública adequada ao exercício de autoridade cívica e, de 

inovações democráticas nos instrumentos de gestão e planeamento que valorizassem o saber dos 

cidadãos e a sua actuação autónoma. E isto enfatiza o predomínio de relações entre Estado e 

sociedade permeada por referências autoritárias e excludentes. 

O descomprometimento e resistência dos governos à consolidação de espaços públicos de 

deliberação colectiva, fiscalização e controlo da sociedade civil no processo de produção de políticas, 

pode ser assim diagnosticado pela relutância em adequar a máquina administrativa ao fortalecimento 

das experiências de participação, ajustando-a a mudanças nas políticas do governo. Nestes termos, a 

pré-disposição do governo em partilhar a tomada de decisão, adequando o fazer público ao exercício 

de autoridade social, é um entre tantos elementos que conferem obstáculos à auto-sustentação e 

efectividade democrática do OP às características dos próprios sujeitos envolvidos na disputa política. 

De um lado, os executivos restringem o espaço político para a disputa, delimitando o 

propósito dos temas e questões a serem debatidas e deliberadas colectivamente e, retirando suporte 

ao instrumento para que se integre legalmente. Mas, por outro lado, os actores representantes da 

sociedade civil encontram dificuldades na aprendizagem da disputa e negociação com o governo, de 

forma a amparar as suas propostas políticas.  

Esta realidade político-organizativa dos movimentos e sujeitos da sociedade aponta para uma 

convivência de fraco conflito, com um reduzido horizonte de luta e uma noção restrita da política e 

dos direitos de cidadania, sem aspirações por emancipação e pela transformação social. Um quadro 

precário e limitado por certo para vivenciar processos participativos capazes de gerar empowerment, 

entendido como o fortalecimento dos recursos e capacidades de indivíduos e grupos excluídos 

voltaddos à autonomia e autoconfiança e, desta forma, gerar políticas participativas que de facto 

alterem as configurações de poder estabelecido. Ao invés, a participação sob o signo da democracia 

de gestão converte-se perversamente em espaços despolitizados de elaboração de políticas públicas, 

e acaba por servir muito mais aos propósitos de um projecto político conservador que não 

compartilha, senão retoricamente, o poder de decisão. 
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2. CIDADANIA E CULTURA POLÍTICA NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
PORTUGUÊS: COMO O INSTRUMENTO ESTÁ A SER UTILIZADO 

“Assim é: a ‘candente actualidade’ que nos exaspera e exalta e que, com frequência, nos aniquila, não é mais 

que uma imperfeita reverberação de discussões já velha. (…) Por isso, o verdadeiro intelectual evita os debates 

contemporâneos: a realidade é sempre anacrónica.” 

(Borges, 1953:146) 

Até agora foram abordados aspectos referentes ao OP em geral, explanando-se um pouco 

sobre o contexto histórico e os aspectos conceptuais. A seguir passaremos a tratar especificamente 

do OP, analisando a sua evolução e caracterização genérica. É necessário ter primeiro uma visão 

mais ampla do que é OP para depois se analisar o modo como o instrumento tem sido aplicado nos 

governos locais. 

 Nesta parte tentaremos afunilar a problemática estudada até à realidade portuguesa, 

esboçando com isso uma intenção clara de contextualizar a aplicação dos OPs, sabendo-se assim 

donde vêm e como são impulsionados. Nesta fase foi essencial as pesquisas na Web aos sítios das 

autarquias implicadas neste processo, tornando possível obter dados que proporcionassem a 

elaboração de um retrospectiva do que aconteceu, de 2000 até aos dias de hoje, sobre o 

funcionamento do instrumento. 

 Conseguir uma visão de toda a sequência do processo implicou, uma vez que estamos a 

tratar um processo social como o OP, uma enorme complexidade, envolvendo uma infinidade de 

variáveis que condicionaram a sua implantação e desenvolvimento. Neste sentido, qualquer tentativa 

de delimitação de um número restrito de factores para a sua compreensão adquire, necessariamente, 

um sentido simplificador daquela complexidade intrínseca. Por outro lado, no entanto, a partir de uma 

exaustiva investigação empírica deste processo torna-se possível circunscrever um conjunto de 

indicativos que, inter-relacionados, possuem uma capacidade explicativa relativamente elevada. 

Assim, mesmo simplificando o processo em análise, evitamos um empobrecimento excessivo que 

levaria à perda de validade do estudo. 

Tendo presente as referências acima, a partir da pesquisa realizada, pode-se definir que o 

êxito do processo do OP em Portugal assenta, centralmente, em três factores: o desenho 

institucional, o comprometimento político governamental e a capacidade de investimento dos 

executivos. 

 

2.1. Caracterização genérica do uso do orçamento participativo  

O argumento desta tese propõe um quadro referencial para desenvolver modelos de 

avaliação dos resultados obtidos pelas experiências de OP que permitam aferir se é cumprido o que 

prometem os seus apoiantes e se tal prática constitui uma alternativa superior aos instrumentos 
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disponíveis nas autarquias, previstos pela própria lei. O OP suscita em geral discursos positivos, sem 

a indicação de evidências suficientes para demonstrar a sua capacidade de gerar os resultados 

pretendidos.  

O pano de fundo aqui proposto parte de atributos considerados fundamentais e que servem 

de pilares ao desenvolvimento do projecto OP: radicalização da democracia, construção de uma nova 

cidadania, aperfeiçoamento do gasto público e promoção do desenvolvimento local.  

O modo como o OP tem sido utilizado pelos governos locais em Portugal, adoptado em 

diversas regiões do país de forma tímida, ainda não conduziu ao desenvolvimento de sistemas de 

avaliação dos seus resultados que sejam capazes de efectivamente comprovar o potencial 

transformador apontado pelos seus apoiantes. Em geral, o OP suscita discursos elogiosos, sem a 

garantia de instrumentos que possam demonstrar a sua auto-atribuída capacidade de melhorar o 

gasto público e de gerar uma nova dinâmica democrática. 

 Avaliar a aplicação do instrumento e os seus resultados é uma tarefa complexa, e as 

dificuldades começam pela delimitação do que deve ser avaliado. A discussão publicada do 

orçamento pretende melhorar a distribuição de recursos por meio da participação directa dos 

cidadãos, tidos como mais qualificados do que os seus governantes, para indicar as prioridades de 

gasto; esta participação criaria um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento da 

democracia, com maior transparência do Estado e com a formação de uma nova concepção de 

cidadania; o cidadão aprenderia a observar o governo como os representantes reais da sua vontade 

e passaria a reivindicar novos espaços de manifestação, a cobrar a divulgação dos resultados, a 

acompanhar as decisões e a exigir boa conduta dos governantes. 

 Perante tal amplitude de propósitos, os indicadores de desempenho são claramente 

insuficientes. Não existem meios para avaliar se os recursos aprovados pelo OP foram gastos de 

facto, e se foram de forma pretendida, uma vez que as rubricas da execução orçamentária em geral 

não especificam a origem da despesa, incluindo na mesma linha contabilizada as decisões originadas 

nas diversas áreas da administração. Além disso, não há como saber se as prioridades nos gastos 

foram alteradas pelo OP ou por decisão do executivo, e não há pesquisas comparadas sobre 

mudanças na composição da despesa em autarquias com OP e sem este. 

 As dificuldades são ainda maiores para avaliar o quanto a participação no OP contribui para a 

ampliação da consciência e da prática democrática nos cidadãos. Não há estudos sistemáticos sobre 

a evolução dos participantes e sobre a continuidade da participação depois de atendidas as 

reivindicações apresentadas. Pouco se sabe sobre a origem dessas pessoas, a sua 

representatividade nos freguesias e/ou bairros, as suas relações com os grupos de interesses e com 

as instituições, o grau de ligação com o partido político que dirige o município ou a freguesia. 
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2.2. Análise ao modo como o orçamento participativo tem sido aplicado nos governos locais 
 

 A análise que pretendemos traçar incide no modo como tem sido aplicado nos governos 

locais o OP. Tentaremos explicar que o instrumento “inventado” em 1989 na cidade de Porto Alegre, 

no Brasil, é um processo de participação dos cidadãos na tomada de decisão dos órgãos das 

autarquias locais que tem tomado inúmeras formas e que por tanto a afectação anual de partes dos 

seus recursos também varia. 

 O processo está organizado de maneira diferenciada nas autarquias que já o adoptam, mas 

tem em comum a apresentação de propostas pelos cidadãos, em assembleia, por via postal, ou pela 

internet, sobre os investimentos que consideram prioritários. Actualmente o OP é adoptado em mais 

de duas mil autarquias de todo o mundo, com especial relevo para a América Latina e a Europa. 

 Em Portugal, o OP está já instituído em cerca de 18 municípios e 4 freguesias. Na maior parte 

dos casos, o processo tem por objecto o conjunto das atribuições da autarquia, mas em muitas 

situações este incide sobre sectores específicos da actividade autárquica (habitação, acção social, 

infra-estruturas). 

 O resultado da consulta aos cidadãos pode ser vinculativo ou consultivo, mediante os órgãos 

autárquicos fiquem ou não obrigados a seguir a opinião dos participantes. As autarquias portuguesas 

que instituíram este instrumento têm optado pelo OP consultivo. Os defensores da solução consultiva 

justificam-na com o facto de a percentagem dos que participam no processo ser inferior à que elegeu 

os órgãos da autarquia, os quais já se apresentaram a sufrágio com um programa de acção, pelo que 

a opção pelo resultado vinculativo levantaria problemas de legitimidade democrática. Os apologistas 

da solução vinculativa entendem que os problemas de legitimidade democrática não se colocam, uma 

vez que os investimentos considerados prioritários pelos cidadãos já constam do programa eleitoral 

apresentado pelos eleitos locais e que estes se comprometeram com a co-decisão quando se 

apresentaram a sufrágio. 

 A instituição do OP não correspondeu a uma exigência popular, a que os políticos locais 

tivessem tido que ceder. A criação do processo de aprovação do OP é uma resposta política ao 

enfraquecimento da democracia a nível local, traduzido na desconfiança dos cidadãos em relação 

aos políticos e no seu alheamento face à questão pública, vinda de sectores políticos atentos ao facto 

de os eleitores já não se bastarem com os rituais da democracia formal, de que os actos eleitorais 

são a expressão típica. A percepção de que a democracia é, nas sociedades contemporâneas, um 

processo pro-activo que vai desgastando a imagem e a legitimidade dos políticos, conduziu à 

adopção de formas de reaproximação entre eleitos e eleitores e de “relegitimação” dos políticos 

locais. 

 Longe de ser a panaceia para a crise da democracia representativa, o OP é um processo de 

intervenção dos cidadãos na gestão autárquica que promove o desenvolvimento político e social e 

revitaliza a democracia a nível local. E à medida que forem sendo adoptadas novas formas de 

participação dos cidadãos e que os eleitos locais ganharem confiança nos procedimentos de co-



 
  55 

 

decisão, passará a ser reconhecida como força vinculativa ao resultado da consulta do OP, porque, 

de outro modo, correr-se-á o risco dele esgotar-se e tornar-se desinteressante para os cidadãos. 

Até ao momento, as experiências portuguesas são peças chaves da vontade do executivo 

para levar a cabo o processo. Este facto poderá dar relevo à importância da implicação política, uma 

vez que manifesta a dependência dos critérios dos respectivos executivos. Se atendermos às origens 

de todos os OPs percebemos que as experiências partiram dos executivos, ainda que também 

contemos com um contexto social privilegiado, como sublinhámos no início. Embora, dada a 

heterogeneidade dos cenários em que se implementam, os OPs, onde há vezes que encontramos um 

tecido associativo forte, noutras débil, nalguns municípios se partam de uma importante experiência 

participativa e noutros nem tanto, assim como estas experiências são ainda muito recentes, não 

podem ser eficientemente valorados no que toca a factores que incidem com maior impacto na altura 

de pôr em prática estes processos, da mesma maneira que seria arriscado falar com certeza de todos 

os factores que facilitam a sua consolidação. 

De momento vemo-nos obrigados a partir de um elemento que é fulcral em todas as 

experiências: a importância e a influência que os respectivos executivos têm tanto no início como no 

desenvolvimento do OPs. Neste sentido, em Portugal os OPs poderão ver-se como uma vontade das 

diferentes administrações locais para ampliar a participação pública e tornar mais transparente o 

exercício de governo. 

Perante ambas as dimensões se pretende fazer frente ao actual cenário caracterizado por 

uma baixa participação, fraca confiança nos governos e partidos políticos, baixa filiação nas 

organizações sociais e a atomização da sociedade numa multiplicidade crescente de grupos 

organizados, com o objectivo de fortalecer tanto o tecido social em sentido amplo como a 

democratização do governo. Tudo isto convergirá num terceiro factor, quiçá derivado dos desafios 

com aqueles que enfrentam no início do OP, visto que os mecanismos implementados incorporam 

uma forma de participar e organizar o espaço público diferentes, o qual leva consigo uma 

aprendizagem da dimensão educativa.   

Para uma melhor análise do problema, a percepção de várias experiências de OP, na 

América Latina, África e Europa deixa notar a ideia que as condições para a implementação e 

consolidação dos OPs se enquadram em cinco dimensões, a saber: ideológica, política, financeira, 

metodológica e societária. 

A existência nos diferentes processos de OP destas dimensões é bastante variável, e de 

sobressair que por serem tipos-ideais em alguns casos podem inclusive não estar presentes. Trata-

se, no limite, de construir uma proposta para a criação de um novo modelo de análise das 

experiências de OP. 

A dimensão ideológica arruma a vontade de democratizar a própria democracia (Santos, 2003; 

Cabannes, 2004) e pretende reconfigurar a lógia tradicional de poder onde os eleitos passariam a 

representar os eleitores. Entenda-se a participação como uma ajuda ao processo de decisão e não 

um entrave à acção governativa, com um reflexo directo naquilo que são as necessidades das 
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pessoas e dos diferentes grupos sociais. A ideia que subjaz a este raciocínio é a partilha de poder e a 

sua inequívoca descentralização do grupo dos representantes habituados a governar e que têm uma 

influência directa na cultura política dos decisores.  

É através desta dimensão que entendemos a acção política e os caminhos seguidos pelos 

governos no âmbito de os tornar consultivos ou deliberativos. Por esta via diferenciam-se os vários 

exemplos de OP, onde em países como o Brasil tendencialmente co-decisionais em pouco reflectem 

as experiências levadas a cabo na Europa. Esta realidade entre o sul e o norte, a ordem e o caos, o 

exotismo e o normal, os desenvolvidos e os em desenvolvimento, encerra a desvalorização do 

experimentalismo deliberativo.  

Nesta lógica de argumentos, encontramos a opção dos países da Europa por processos com 

menor participação no que respeita às formas e aos conteúdos de governação, visto os níveis de 

solidez democrática e organização social serem mais “evoluídos” e concretizados na validade e nas 

opções das políticas públicas seguidas. Com efeito abstemo-nos de generalizar esta etapa ideológica 

às várias experiências de OP, uma vez que relança e acentua a diversificação do instrumento no que 

toca à sua participação e democraticidade. 

A dimensão política, que surge ligada à abordada anteriormente, assume-se como um 

instrumento que pode ser enquadrado na proposta governamental da reforma administrativa e política 

e entendida como uma tentativa de praticar políticas sociais a partir da esfera municipal. Prende-se 

de sobremaneira à criação de condições internas (aos executivos e técnicos) e externas (lideranças 

locais). 

Na senda de Rover (2004), a vontade política ou o compromisso governamental, para Borba e 

Lüchmann (2007) tornam-se condições essenciais para a implementação e consolidação deste tipo 

de processos, isto entendível pela ausência de qualquer mecanismo formal que obrigue os 

municípios a adoptarem esse tipo de práticas. 

Os projectos políticos são “construções simbólicas que mantêm relações cruciais com o campo 

de cultura e com culturas políticas específicas” (Dagnino, Olvera e Panfichi, 2006:28), sendo assim, 

os decisores que se encontram à frente de projectos políticos expressam tanta aprendizagem de 

novos princípios, como reflectem a tensão entre novos e velhos cânones culturais. Neste sentido é 

que se torna necessário, a verificação das diferentes tradições políticas e as continuidades e rupturas 

que manifestam nos seus processos de construção democrática. 

Nesta linha de argumentação alude-se à participação que não pode ser apenas dos eleitos, 

mas sim de todos os que fazem parte e que têm capacidade de influência ao nível da elaboração do 

orçamento municipal. Como refere Zander Navarro, é fundamental “capturar os funcionários públicos 

no que se refere aos fundamentos do OP” (2004, cit. Rover, 2004:11) num processo de contágio 

participativo que vise inviabilizar, à priori, possíveis entraves à implementação de uma iniciativa desta 

natureza. A pedagogia interna é fundamental para que todos possam dominar e partilhar a mesma 

linguagem, acompanhada da criação de uma equipa que possa dedicar o seu tempo de trabalho à 

promoção do processo participativo. Os municípios, sobretudo os mais pequenos, têm dificuldades 
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em destacar parte do seu corpo técnico para esta intervenção devido aos constrangimentos 

financeiros. Esta é uma questão central que pode ajudar à diferenciação entre organizar umas 

reuniões pontuais com a população, ou desenvolver uma dinâmica permanente de participação, 

mobilizando os cidadãos e suas organizações para amplos aspectos da vida dos territórios, onde se 

destaca também a componente orçamental.  

É a este nível que a pedagogia da participação é igualmente necessária em termos externos, 

ao nível das diferentes lideranças locais, informando-as e implicando-as no processo. O OP terá tanto 

mais sustentabilidade quanto mais distante estiver das lutas político-partidárias. A partidarização e 

politização da participação em nada beneficiam a dinâmica do OP; pelo contrário, só a prejudica, na 

medida em que visa apenas retirar daí benefícios eleitorais para os actores envolvidos, sem qualquer 

sustentação ideológica e política firmes sobre o sentido da participação e da própria democracia. 

Veja-se o caso do Brasil, em que o alargamento do pluripartidarismo, depois da emenda 

constitucional n.º 25, de 198515, abriu campo para uma crise de representação e de governabilidade. 

Como refere Voltaire Schilling, “em nome da governabilidade [os partidos] sacrificaram seus princípios 

ideológicos partidários mais caros em função de um acordo que permitisse cumprir com certa eficácia 

os seus desígnios de governo e de administração. A tendência mais comum, pois, foi sacrificar as 

ideias, os programas e a representatividade, em nome da ordem e do bom andamento das coisas, 

tentando evitar crises políticas danosas ao controle que as elites exerciam e exercem sobre o pais-

continente”16. 

O autor adianta ainda que esta fuga para a sobrevivência por parte da classe política contribuiu 

para que os partidos políticos lograssem pouca confiança por parte da população brasileira, 

resultando desse processo uma preferência dos eleitores por candidatos confiáveis, “salvadores” e 

não por programas partidários ou ideológicos. Tal como em relação à dimensão ideológica, também a 

pedagogia da participação pode ser negligenciada no OP, embora seja certo que esse facto 

conduzirá a uma mais fácil instrumentalização e uma menor sustentabilidade do processo.  

A dimensão financeira é fundamental em situações deste tipo, pois é evidente que sem um 

volume satisfatório de orçamento para investir torna-se difícil dar seguimento à proposta participativa. 

Esta questão é tanto mais decisiva pelo facto dela implicar uma conjugação entre a agenda política 

submetida ao acto eleitoral, com a agenda que emerge da participação. Por outras palavras, o 

desenvolvimento de um processo como o OP, dentro de um sistema de democracia representativa, 

implica que o poder político terá que, por um lado, dar continuidade ao programa de governo que lhe 

permitiu ser eleito, e por outro lado, integrar as propostas de investimento que resultam da 

participação. O não cumprimento de qualquer uma destas agendas implica uma perda de 

                                                            

15 In http://www.tse.gov.br/institucional/centro_memoria/historia_eleicoes_brasil/os_partidos_politicos/os-partidos-politicos.html, 
em 20 de Dezembro de 2006. 
16 In http://educaterra.terra.com.br/Voltaire/Brasil/2003/08/18/000.htm, em 20 de Dezembro de 2006. 
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credibilidade e legitimidade política por parte do executivo. Esta conjugação obriga, necessariamente, 

à existência de uma disponibilidade financeira que permita fazer face a um natural aumento das 

frentes de investimento público por via da participação.  

Por outro lado, também é certo que a fraca capacidade de investimento por parte de alguns 

municípios pode constituir-se como uma oportunidade para promover a pedagogia do orçamento, 

nomeadamente sobre a proveniência dos dinheiros públicos, a capacidade financeira dos municípios, 

as regras da gestão orçamental, as competências do poder local e a necessidade de estabelecer 

prioridades.  

A dimensão metodológica remete para a forma como o OP é implementado. Não basta querer 

desenvolver processos participativos; é preciso saber, sendo que isso implica cuidados 

metodológicos fundamentais, que podem fazer toda a diferença entre uma participação real e uma 

participação condicionada, entre o aprofundamento democrático e a mera legitimação política. Uma 

das condições metodológicas é a descentralização comunicativa por parte do executivo e da sua 

equipa técnica, de forma a potenciar uma plataforma de diálogo e cooperação com a população 

capaz de aliar conhecimentos técnicos, opções políticas e propostas expressas de acordo com 

necessidades reais. É certo que a acção governativa se rege por enquadramentos legislativos e 

financeiros, princípios técnicos, opções políticas e estratégicas para um território, mas isso não pode 

inviabilizar a comunicação com os cidadãos comuns e a participação destes no processo de decisão. 

O mesmo é dizer que a democracia não se pode condicionar pela técnica, e que, por sua vez, o 

conhecimento técnico deve ser democratizado. Boaventura Sousa Santos apresenta a este nível uma 

proposta conceptual que remete para a passagem de uma cultura tecno-burocrática a uma cultura 

tecno-democrática (2002).  

A descentralização comunicativa deve estar também presente numa outra condição 

metodológica, que diz respeito à necessidade de produzir informação e documentação detalhada 

sobre o processo e garantir a sua divulgação. A prestação de contas sobre as despesas e receitas, 

por um lado, e sobre os investimentos e gastos correntes, por outro, são aspectos fundamentais para 

criar uma base de conversação e reflexão reais sobre o orçamento. Toda esta informação deve ser 

amplamente divulgada, através dos mais variados suportes. Não se trata de reproduzir informação 

em papel, à medida de todos os habitantes, porque essa é uma opção ambientalmente condenável, 

mas de disponibilizar, em variadíssimos locais, os dados sobre as contas públicas, como por 

exemplo, nas reuniões do orçamento participativo, mercados, jornais e rádios locais ou comunitárias, 

boletins municipais, Internet, entre outros. Esta situação pode traduzir-se em ganhos substanciais em 

matéria de transparência da acção governativa e das contas públicas.  

Uma terceira condição metodológica remete para a necessidade de organizar bons sistemas 

de registo dos processos, de modo a facilitar a sua monitorização e avaliação participadas. Uma parte 

significativa das experiências não possui qualquer sistema deste tipo, o que deixa perceber a base de 

informalidade e de descomprometimento com que são realizadas.  



 
  59 

 

Outra das condições metodológicas, relacionada com a anterior, é a existência de um 

enquadramento normativo que permita uma regulação participada do processo. Não se trata apenas 

de permitir a participação cidadã na definição dos investimentos públicos mas também na regulação 

do sistema.  

A democracia representativa assenta num complexo esquema legislativo e institucional, 

constituído com o objectivo de garantir a legitimidade e o bom funcionamento do sistema democrático 

e do Estado de direito, muito difícil de compreender e de interpretar por parte do cidadão comum. A 

esta situação não é alheia a apatia e demissão das pessoas face à vida política do seu país, da sua 

cidade e da sua comunidade, dificultando, deste modo, o exercício de uma cidadania mais activa.  

A democracia participativa exige, igualmente, a definição de um enquadramento normativo, 

mas cuja especificidade central seja o envolvimento de eleitos e eleitores na sua concepção. Trata-

se, portanto, de criar um espaço de participação, onde aspectos como a eleição dos conselheiros, 

direitos e deveres dos participantes, direitos e deveres do executivo, organização das reuniões, o 

método de votação e decisão dos investimentos, entre muitos outros, são co-concebidos e co-

regulados por políticos e cidadãos.  

A existência de um regulamento prévio do OP, elaborado pelo poder público, impõe aos 

cidadãos, como condição de adesão, a aceitação desse quadro orientador. Em termos simbólicos isto 

significa que as pessoas podem aderir a um processo que não é seu, que já se encontra pré-

formatado e controlado pelo poder governativo. A apropriação que os participantes podem vir a fazer 

do OP nestes casos será mais reduzida, na medida em que se trata de um processo externo, no qual 

lhes é dada a possibilidade de participar, dentro dos parâmetros definidos, tal como se verifica nos 

mecanismos de participação próprios da democracia representativa.  

A construção partilhada do enquadramento normativo do processo reúne melhores condições 

para combater a apatia e o distanciamento dos cidadãos da vida política dos seus territórios, na 

medida em que esses sentem que estão a construir e a conquistar algo diferente, não se resumindo a 

meros consumidores de participações condicionadas.  

Este aspecto remete para a dimensão societária do processo participativo. Em termos das 

condições para a implementação e, sobretudo, para a sustentabilidade de processos como o OP, 

esta é provavelmente a mais determinante, pois conduz à necessidade de “construir” uma sociedade 

civil forte, organizada e mobilizada para poder debater com a classe política as opções consideradas 

mais válidas para a satisfação das necessidades das pessoas e dos territórios. Se a vontade política 

é inquestionável para se poder lançar o OP, uma sociedade civil forte é uma necessidade para que 

este tipo de processo seja apropriado pela população, e deixe de ficar tão vulnerável às alternâncias 

democráticas e às lutas político-partidárias.  
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2.3. O contexto da aplicação dos orçamentos participativos: donde vêm e como são 
impulsionados 
 

Em Portugal o número de experiências consolidadas que conhecemos é pequeno (Palmela, 

S. Tiago do Cacém, S. Brás de Alportel, Sesimbra, Alcochete, Lisboa, Batalha e Santa Leocádia de 

Geraz do Lima). Embora se juntem a estas formas de gestão participada que assumem outras 

designações, organizações menos estruturadas e consistentes com apenas algumas reuniões anuais, 

sendo destas exemplo Carnide, Braga, Aljustrel, Alvito, Avis, Serpa, Castro Verde, Arrouquelas, S. 

Sebastião, Castelo de Vide, Alzejur, Marvão, Vila Real de Santo António e Boticas. Estas 22 

experiências assumem formas diferenciadas, são todas muito recentes (da fase de expansão e 

diversificação dos OPs) e representam um pouco mais de 7% em relação ao número de municípios 

existentes (308). 

As mais antigas são Palmela, S. Tiago do Cacém e Carnide, ainda que esta última seja uma 

freguesia, e as mais modernas Lisboa, Alcochete, Batalha e Santa Leocádia de Geraz do Lima 

(freguesia), que todavia não terão aprovado nenhum orçamento com a participação efectiva dos 

cidadãos. Portanto é difícil retirar alguma conclusão genérica das experiências que estão na fase 

inicial do processo, visto que seria necessário para isso esperar alguns anos. 

 O caso de Palmela, em que a antiguidade do processo poderá ser explicável pela 

inalterância do mapa político nas eleições municipais de 2005, obriga-nos a reflectir sobre as 

condições de irreversibilidade dos processos, quer dizer que para que se consolidem e se fortaleçam 

no tempo, terão de ir para além do voluntarismo político do qual são originados, e do protagonismo do 

qual o movimento de cidadãos necessita da consciencialização cívica no interesse do processo e dos 

benefícios que comporta. Para isso parece fundamental e necessário potenciar a perspectiva 

educativa dos orçamentos OPs. Do ponto de vista da análise, esta nova ferramenta implica novas 

mudanças, nomeadamente o desenvolvimento de uma esfera pública criada a partir da participação 

directa dos cidadãos na definição de algumas componentes da agenda local na sua dimensão 

política. 

Quadro 2 – As experiências portuguesas de OP17

Município População Distrito Ano de início 
da experiência 

Partido de 
governo 

Palmela 60 619 Setúbal 2002 CDU 
S. Brás de 
Alportel 11 876 Faro 2006 PS 

Sesimbra 48 110 Setúbal  2006 CDU 
Alcochete 16 194 Setúbal 2007 CDU 
Lisboa  509 751 Lisboa 2007 PS 

                                                            

17 Para um melhor entendimento metodológico caberão nesta grelha também algumas experiências auto-designadas de OP, 
ou seja, modelos de gestão participada que se assumem como processos que ou optam por outras terminologias ou uma 
menor estruturação no que respeita à organização e completude do projecto. 
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Batalha 15 789 Leiria 2007 Independente 
Santa Leocádia 
de Geraz do 
Lima |Viana do 
Castelo| 

1 058 Viana do Castelo 2008 Independente 

Experiências auto-designadas 
S.Sebastião 
|Setúbal| 

52 817 Setúbal 2002 CDU 

Carnide |Lisboa| 21 097 Lisboa 2004 CDU 
S. Tiago do 
Cacém 29 919 Setúbal 2004 CDU 

Vila Real de 
Santo António 

18 341 Faro 2006 PSD 

Alvito 2 723 Beja 2006 Independente 
Braga 173 946 Braga 2007 PS 
Aljustrel 9 710 Beja 2007 CDU 
Castelo de Vide 3 748 Portalegre 2007 PSD 
Avis 5 007 Portalegre 2007 CDU 
Serpa 15 805 Beja 2007 CDU 
Castro Verde 7 772 Beja 2007 CDU 
Marvão 3 619 Portalegre 2007 CDU 
Arrouquelas |Rio 
Maior| 

608 Santarém 2008 PS 

Aljezur  5 349 Faro 2008 PS 
Boticas 5 935 Vila Real 2008 PSD 

Fonte: elaboração própria. Dados da população pelo INE, in Censos 2001. 

 

As experiências portuguesas, semelhantes a outras que ocorrem noutros países, são muito 

diversificadas entre si, não existindo uma resposta concreta e exacta no que respeita à sua 

arrumação criteriosa. Ainda assim, tentou-se sistematizar os vários exemplos não se omitindo que 

alguns apresentam níveis de estruturação mais avançados, outros menos consistentes ou 

organizados. Para facilitar a compreensão destas diferenças, consideramos pertinente eleger 

algumas variáveis de diferenciação18: 

 

a) Formas de participação no processo de OP 

Existem duas formas de participação. Na primeira todos os cidadãos e cidadãs têm direito a 

participar directamente nas assembleias, votar e ser eleitos representantes. Nesta os cidadãos 

controlam directamente o processo. 

                                                            

18 Optou-se por seguir algumas das variáveis de diferenciação utilizadas por Y. Cabannes no Documento Base sobre Finanças 
Locais e Orçamento Participativo elaborado por encargo da Perfeitura de Porto Alegre para o Seminário de Lançamento da 
Red Urb-al n.º 9.  
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Na segunda forma, a participação é indirecta19. São as organizações sociais que participam e 

decidem nas reuniões, os cidadãos estão representados através destas mas não actuam 

directamente, nem sequer controlam o processo. 

Entre estes dois extremos situam-se as formas de participação nos OPs. Nas experiências 

portuguesas o sistema dominante é um misto, que assenta sobretudo sobre as associações, mas que 

ao mesmo tempo amplia as discussões orçamentárias no conjunto da cidadania. A experiência de S. 

Brás de Alportel é importante salientar pois permite a participação de todas as pessoas que residem 

ou trabalhem no concelho, maiores de 16 anos. Neste caso, e também em Carnide, o OP abrange 

crianças e jovens com o objectivo de promover a cidade activa à população jovem do concelho. 

Podemos afirmar que a participação das crianças no OP promove e institucionaliza a participação das 

crianças no quadro político e simbólicos dos direitos da criança; encoraja, ainda, a participação cívica 

e reconhece o papel e a importância das crianças e jovens como indivíduos e como cidadãos. 

Em Palmela também permitem participar de forma directa nas reuniões plenárias por zona de 

residência no concelho. No final da ronda de reuniões plenárias (12) a Câmara elabora nova proposta 

de Plano, incorporando os resultados do debate público, incluindo a audição das instituições locais 

(entre os quais os Conselhos Locais), e apresenta essa nova proposta de Plano a uma reunião 

plenária final, para todos os cidadãos que queiram participar. Já em Sesimbra votam-se 

representantes locais que reúnem em Assembleia de Delegados para apresentar a proposta ao 

executivo. 

 Também em Santiago do Cacém, Batalha, Carnide, Braga, Vila Real de Santo António e 

Alcochete, podem participar neste processo todos os munícipes, naturais ou residentes no 

concelho/freguesia. Todos privilegiam três instrumentos como sejam as sessões públicas, os 

inquéritos ou a Internet. 

 

b) Poder de decisão em relação ao OP 

  Em todos os casos são os eleitos que aprovam o orçamento municipal. Em nenhuma das 

experiências se questiona a democracia representativa, sendo os executivos quem aprova o 

orçamento preparado de forma participativa. 

 Neste ponto transparece a força real dos cidadãos na aprovação do orçamento, sendo este 

um dos pontos que pode marcar a diferença entre as diversas experiências ora maioritariamente 

consultivas ora evolutivamente deliberativas, mediante a coesão social existente. 

 Em Portugal, o processo encontra-se na fase consultiva. Ainda assim, destacam-se Lisboa e 

Santa Leocádia de Geraz do Lima que apresentam processos deliberativos ou co-decisionais. 

  

 

                                                            

19 Esta é a forma mais comum nas experiências brasileiras. Trata-se de uma forma de democracia ao mesmo tempo 
representativa e comunitária. 
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c) Órgão de decisão do OP 

Existem duas formas de tratar esta questão. Uma delas, a mais utilizada nas experiências 

brasileiras, é criar um novo órgão com um poder central20. Face a esta situação, muitas outras 

experiências não brasileiras constroem-se sob estruturas ou políticas pré-existentes, as quais vão 

integrar o OP nas suas actividades. 

Em todas as experiências portuguesas criam-se novos órgãos centrais, ainda que o nome 

varie de uns casos para outros, em que em Palmela é a “Comissão Técnica do Orçamento 

Participativo” e a “Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo”, com representantes 

de Associações de Moradores e Associações Locais e de participantes nas reuniões públicas; em 

Sesimbra a “Assembleia de Delegados”; Santa Leocádia de Geraz do Lima o ”Conselho do 

Orçamento Participativo”; Alcochete a ”Mesa de Coordenação”, a ”Comissão de Acompanhamento do 

Orçamento Participativo” e o ”Grupo Técnico de Apoio ao Orçamento Participativo”; em Lisboa o 

”Conselho Participativo da Cidade”, ”Conselhos Sectoriais e Locais”; em S. Brás de Alportel fala-se da 

sua implementação mas ainda não tem nome e o mesmo se passa nas restantes autarquias 

referidas. 

 

d) Acompanhamento e controlo social 

Quando o OP é aprovado numa primeira fase, esta dá início a uma nova. Estamos nesse 

momento, na fase de execução do OP e ainda que todas as experiências partilhem a vontade de 

fazê-lo, existem diferenças qualitativas fundamentais na forma de conduzir esta mesma etapa. O eco 

são os cidadãos, porém a forma muda muito em cada município, e são os governos locais que 

realizam o acompanhamento e controlo da execução do orçamento, permitindo ver até que ponto 

aqueles têm mesmo capacidade de decisão e se dela terão feito uso. 

É uma fase que, em geral, dado a recente experiência portuguesa, ainda não foi posta em 

prática, ainda que curiosamente são as novas autarquias adeptas do projecto que fazem uma maior 

referência à necessidade de seguimento e controlo. 

Os melhores exemplos portugueses neste ponto-chave são os casos de Alcochete e Palmela 

criando duas comissões, uma de acompanhamento, integrada por todos os que cumprem funções 

nas reuniões públicas, outra de técnicos, incluindo os dos Serviços Municipais mais directamente 

envolvidos na elaboração das GOP, com funções de acompanhamento técnico deste processo. 

  

 e) Âmbito de participação 

 Ainda que com algumas especificidades, a tendência é seguir o modelo de Porto Alegre, 

começando por uma unidade territorial de proximidade (bairro ou freguesia), para ampliar de seguida 

a uma base temática e por último à escala do concelho. 
                                                            

20 Este é o órgão que elabora as “regras do jogo” e se baseia num Regulamento Interno, finalizando o processo participativo 
antes da sua entrega ao executivo. 
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 Conforme o âmbito da participação que se adopte, freguesia ou concelho, aponta-se 

claramente a construções sociais diferentes. Neste caso, as experiências portuguesas todas 

coincidem no nível territorial em reuniões por freguesia, unidade territorial ou temáticas. No fim, há um 

encontro concelhio. 

 

f) Proporção do orçamento municipal a debate 

A tendência geral em Portugal é que os cidadãos possam ajudar a definir projectos e acções 

que se incluem nos instrumentos financeiros disponíveis nas autarquias como o Orçamento, as GOP 

e o PPI. A percentagem da verba consignada ao OP varia consoante a autarquia, o ano, bem como o 

seu conhecimento aos munícipes. 

No caso das experiências portuguesas, os cidadãos podem discutir e priorizar, em teoria, 

sobre todo o gasto, ainda que a realidade seja muito distinta. O que acontece na prática é que existe 

uma quantidade fixa para cada freguesia que poderá aplicar-se no investimento de infra-estruturas 

para o local. 

Veja-se o caso de Sesimbra onde foi fixada uma verba de 500 mil euros do orçamento total 

da câmara para o OP de 2008, distribuída com base na extensão territorial das freguesias (75 mil 

euros) e no número de eleitores (425 mil euros). 

 

g) Grau de formalização ou institucionalização 

Outra das variáveis utilizadas para diferenciar as experiências é o grau de formalização, 

onde se pode variar desde a informalidade do processo até à sua regulamentação através de ordens 

ou leis tanto a nível municipal como nacional. 

Em Portugal, a tendência é a informalidade e a auto-regulação, baseando-se em quase 

todos os casos o funcionamento das experiências no dinamismo dos cidadãos e na vontade do 

presidente do executivo. Este pode provocar como vimos no caso de Faro, Agualva e Tomar, a 

suspensão da experiência face a uma qualquer mudança política que se possa efectuar. 

No que toca à fixação do processo de avaliação e acompanhamento da execução, destaque 

para o regulamento elaborado por Santa Leocádia de Geraz de Lima, que apresenta um modelo 

bastante completo. Palmela também usa um documento com as “Normas e Orientações para o 

Trabalho”. Já São Brás de Alportel não põe de parte a hipótese, no futuro, da criação participada de 

um regulamento. Esta actua mediante um conjunto de regras mínimas de funcionamento do 

processo. 

 Os restantes têm pouco tempo e não têm planeado todo estes pontos, ainda que pareçam 

tomar a mesma direcção que os seus antecessores. 

 

h) Planeamento 

À medida que os municípios vão assumindo mais responsabilidades no seu desenvolvimento 

urbano, social e económico, torna-se fundamental o desenvolvimento de uma articulação mais ampla 
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dos interesses, que envolvem tanto quanto lhes é possível no conjunto dos sectores, atraídos pelas 

ideias de justiça social, sustentabilidade e qualidade de vida. Na perspectiva dos movimentos sociais, 

isto significa, por um lado, a abertura de um novo campo de disputa política no terreno conceptual e 

prático, o da socioeconomia solidária; por outro, a passagem da construção colectiva das procuras 

para uma construção colectiva de projectos, o que implica fortalecer a sua autonomia e capacidade 

de planificação estratégica. 

Os OPs privilegiam indelevelmente as necessidades imediatas e sentidas pelas populações 

no seu todo. Sem prejuízo, estas procuras, consolidadas a partir de um processo democrático num 

programa anual de investimento, podem ou não ser coincidentes com as exigências de uma 

transformação urbana a longo prazo. 

As experiências portuguesas, como as de outros países, enfrentam, portanto, o mesmo 

desafio na sua relação com o planeamento do município a longo prazo e em especial com os planos 

estratégicos e de desenvolvimento. 

 

Quadro 3 – Quadro resumo21

                                                            

21 Na figura 2 os espaços que se encontram a branco correspondem a campos ainda por definir pelas autarquias ou que 
carecem de informação disponível. 

Município Forma de 
participação 

Poder 
de 
decisão 

Órgão de 
decisão 

Acompanhamento 
e controlo 

Âmbito de 
participação 

Proporção do 
orçamento 
municipal 

Grau de 
formalização 

Palmela Mista Eleitos Comissão 
Técnica do 
Orçamento 
Participativo e a 
Comissão de 
Acompanhamento 
do Orçamento 
Participativo 

Comissão técnica 
e comissão de 
acompanhamento 

Territorial e 
temático 

Investimentos 
em obras 
públicas 

Auto-
regulamento 

S. Brás de 
Alportel 

Cidadãos 
(conselho de 
infância para 
que 
participem 
as crianças e 
jovens) 

Eleitos Equipa técnica do 
projecto e 
animador/ 
moderador 

Equipa técnica do 
projecto 

Territorial e 
temático 

Áreas de 
intervanção: 
“solidariedade e 
Saúde”, 
“Educação e 
Juventude”, 
“Ordenamento 
do Território e 
Renovação 
Urbana”, “Vias 
de 
Comunicação e 
Transportes”. 

Auto-
regulamento 

Sesimbra  Eleitos Assembleia de 
Delegados 

   Auto-
regulamento 

Alcochete Cidadãos Eleitos Foros de 
Participação 

Comissão de 
acompanhamento 
e Apoio Técnico 

Territorial Áreas de 
intervenção: 
“Educação”, 
Transportes e 
Comunicações”, 
“Segurança e 
Acção Social”, 
“Habitação e 
Serviços 
Colectivos”. 

Auto-
regulamento 
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Lisboa  Misto Eleitos Conselho 
Participativo da 
Cidade, 
Conselhos 
Sectoriais e 
Locais 

Conselho 
Participativo da 
Cidade, Conselhos 
Sectoriais e Locais 

Territorial e 
temático 

Áreas de 
intervenção: 
“Segurança”, 
“Cultura”,  
“Habitação”, 
“Espaços 
Verdes”, 
“Escolas”, 
“Reabilitação 
Urbana” e 
“Mobilidade”. 

Auto-
regulamento 

Batalha Cidadãos Eleitos   Territorial Financiar obras 
públicas (GOP). 

Auto-
regulamento 

Santa 
Leocádia 
de Geraz 
do Lima 
|Viana do 
Castelo| 

Mista Eleitos Conselho do 
Orçamento 
Participativo 

  Financiar obras 
públicas (GOP). 

Auto-
regulamento 

Experiências auto-designadas 
S.Sebastião 
|Setúbal| 

Cidadãos Eleitos     Não 
formalizado 

Carnide 
|Lisboa| 

Mista 
(conselho de 
infância para 
que 
participem 
as crianças) 

Eleitos   Territorial e 
temático 

Áreas de 
intervenção: 
“Educação”, 
“Juventude”, 
“Cultura”, 
“Desporto”, 
Acção Social”, 
“Criação e 
manutenção de 
espaços 
verdes”, 
“Actividades 
económicas”, 
“Idosos”, 
“Ambiente”, 
“Espaço 
público”, 
“Higiene 
Urbana”, “Rede 
viária e 
sinalização de 
trânsito” e 
“Segurança”. 

Auto-
regulamento 

S. Tiago do 
Cacém 

Cidadãos 
 

Eleitos  Conselho 
participativo 

Territorial  Financiar obras 
públicas (GOP) 

Não 
formalizado 

Vila Real de 
Santo 
António 

Cidadãos  Eleitos   Territorial Financiar obras 
públicas (GOP) 

Auto-
regulamento 

Alvito  Eleitos     Sem definir 
Braga Mista Eleitos Comissão 

Técnica 
 Territorial Financiar obras 

públicas (GOP) 
Auto-
regulamento 

Aljustrel Cidadãos Eleitos     Sem definir 
Castelo de 
Vide 

Cidadãos Eleitos     Sem definir 

Avis Cidadãos Eleitos     Sem definir 
Serpa Cidadãos Eleitos   Territorial Obras, 

iniciativas 
culturais e 
desportivas, 
espaços verdes 
e urbanismo 

Auto-
regulamento 
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Fonte: elaboração própria. 

Castro 
Verde 

Cidadãos Eleitos     Sem definir 

Marvão Cidadãos Eleitos     Sem definir 
Arrouquelas 
|Rio Maior| 

Cidadãos Eleitos     Sem definir 

Aljezur  Cidadãos Eleitos     Sem definir 
Boticas Cidadãos Eleitos     Auto-

regulamento 

 

As experiências portuguesas têm muito pouco tempo de funcionamento e portanto não é 

possível fazer uma análise profunda de resultados. Embora pelo conhecimento que as mais antigas 

fornecem, chega-se ao entendimento que os primeiros anos são os mais difíceis e menos frutíferos. 

Ainda assim podemos assinalar que muitas destas reúnem condições que, tendo em conta 

outras experiências de sucesso, podem facilitar o seu caminho. Em primeiro lugar, é necessário 

vontade política dos executivos. Se os eleitos não estão dispostos, no mínimo, a alterar as relações 

políticas existentes e a incluir os cidadãos no processo de tomada de decisão, o OP deixa de ser um 

ritual de consulta de referência. Em segundo lugar, contar com uma sólida tradição associativa com a 

necessária autonomia. E por último, o capítulo de investimentos ser suficientemente elástico para 

conter a satisfação de interesses dos cidadãos. 

As experiências de OP, e mesmo as auto-designadas de uma qualquer opção de gestão 

participada, podem apresentar algumas vantagens. A ideia de ser um marco favorável para estimular 

um novo comportamento político e uma nova cultura de gestão, o que se supõe uma lenta formação 

de um “ethos” político diferente. O facto de se criar um novo “espaço público”, onde se encontram os 

cidadãos e o poder executivo, que se converte num autêntico centro de decisão. E com isto entende-

se um espaço público totalmente novo que permite a emergência de uma cidadania mais consciente, 

crítica e exigente, distinta da cidadania tradicional, caracterizada pelas necessidades individuais e 

acções isoladas e improdutivas.    

Estamos aqui a falar de produzir na população, sobretudo entre os grupos da classe mais 

baixa, uma aprendizagem democrática, começando a acostumar-se a negociações intensas, a tratar 

pessoalmente com os representantes municipais e a planear questões complexas relacionadas com o 

orçamento e os seus mecanismos. Como resultado, a formação de uma cidadania colectiva. Esta 

aprendizagem política não se aplica somente aos cidadãos, mas também às organizações 

comunitárias e autoridades públicas. Todos devem aprender que a ênfase principal deve ser o 

concelho no seu conjunto e que as procuras devem ajustar-se a um conjunto de prioridades. 

O processo de OP é assim um instrumento que aumenta a prática política. Isto reflecte-se 

num aumento crescente do apoio popular ao executivo em funções. De facto, esta nova ferramenta 

de participação dos cidadãos permite recuperar um dos valores fundamentais da prática democrática: 

a legitimação social dos decisores. 
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A provocação de um impacto não só sobre as políticas públicas como também sobre a 

dinâmica política do município pode ser um dos elementos que destacam o OP. Outro seria aumentar 

os níveis de transparência. Os cidadãos conhecem desta forma a disponibilidade que existe em 

recursos e tal cria a sensação, partilhada por muitos, da existência de uma relação correcta entre as 

obrigações e os benefícios conseguidos pelo exercício de cidadania. Tal permite estabelecer uma 

maior confiança entre os diferentes actores e criar um clima de cooperação e de mútuo respeito entre 

o governo local e a sociedade. 

De certa forma, a análise leva-nos a considerar que se cria um instrumento de controlo social. 

O acompanhamento das actividades do poder público, geralmente feitas sem transparência, e a 

fiscalização da utilização dos recursos, são elementos do processo de “accountability” que tendem a 

cumprir-se com a prática do OP. Perante isto, produz-se uma maior concordância entre os serviços 

públicos que são exigidos pelos cidadãos e os que facilitam a coesão. 

O número de “olhos externos” cresce e inspeccionam as acções do governo municipal, sendo 

os serviços dos funcionários mais valorizados pelos cidadãos, como resultado de uma relação mais 

estreita entre os grupos sociais e os funcionários públicos. Os técnicos ganham mais autonomia e 

independência para emitir opiniões especializadas sobre matérias técnicas. Curiosamente, o 

funcionamento do OP faz com que os funcionários se sintam mais protegidos das pressões no campo 

político e dos interesses privados, ao estarem mais expostos face à sociedade. A razão é simples: 

existem regras claras e publicamente controladas que devem ser seguidas no processo de 

formulação orçamentária. 

Pelo exposto, este processo auto-regulado tem a grande capacidade de adaptar-se a 

diversos ambientes. A dita auto-regulação dos actores que participam amplia a capacidade de 

redesenhar o seu formato, o que dificilmente acontece com outros modelos institucionais. 

Muita embora tudo o que foi dito, existem ainda assim muitas questões que são necessárias 

resolver para conseguir manter e consolidar as experiências. Logo na forma de participação deve ser 

dado maior relevo à participação individual de cidadãos, visto que a participação associativa pode 

levar a riscos e limites similares aos que acontecem na democracia representativa convencional. 

Como por exemplo, concentração de poder em determinadas associações, clientelismo político ou 

falta de democracia. 

Outro aspecto prende-se com a priorização e realização de propostas, sendo necessário a 

discussão de critérios objectivos e técnicos para a ordenação das propostas a considerar. Se são 

deixadas ao critério dos órgãos de decisão do OP, os cidadãos podem perder interesse em participar. 

Também é importante que se realcem as propostas decididas pelos cidadãos, uma vez querer 

manter-se a credibilidade do processo e quando tal não for possível é necessário explicar as razões. 

Isto leva-nos a questionar igualmente a tarefa difícil de combinar as práticas participativas 

com as técnicas de elaboração orçamentária. Parece claro que se deveria modificar visto que é 

quase impossível identificar em documentos formais, as decisões tomadas no âmbito da participação 

popular. O desenvolvimento de técnicas que permitem transformar as decisões dos cidadãos em 
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documentos legais, com anexos claros que permitam o acompanhamento e controlo por parte das 

populações, seria uma solução. 

No que toca à flexibilidade do processo algumas coisas podem ser ditas. A integração de 

todos os actores na participação do processo (cidadãos, associações, eleitos, técnicos) implica um 

espírito crítico e aberto. Não é possível pedir que os eleitos partilhem o poder com os cidadãos e 

entre estes não se fazer o mesmo.  

A proporção do orçamento afecta à participação dos cidadãos é, em geral, pequena em todas 

as experiências portuguesas, o que pode gerar insatisfação entre os cidadãos. Outro ponto sensível 

neste debate, e que será à frente melhor discutido, é a informação e a comunicação, determinantes 

para a qualidade da relação entre o governo local e os seus munícipes.  

Uma maior transparência informativa é um tema importante, especialmente quando ocorrem 

no processo orçamentário dificuldades técnicas. O esforço a realizar deve ser bastante para que a 

linguagem utilizada seja próxima dos cidadãos. De tal forma, que o acesso à informação pelo 

munícipe deve realizar-se sem restrições, de forma clara e ampla. Ainda mais, deve estar disponível 

antecipadamente para a consulta dos participantes no processo. Mas não é só importante melhorar a 

comunicação entre o governo local e os representantes do OP, também é necessário que se faça até 

ao nível dos cidadãos. 

Dispor de instrumentos e métodos para medir e avaliar os avanços, os problemas, os acertos 

e os impactos do OP tanto no concelho como dentro do governo local. Actualmente, estes 

indicadores de gestão participativa são muitos limitados para não dizer quase inexistentes em todas 

as experiências. 

No que respeita à formação é um desafio que poderia ser lançado aos concelhos, para que 

ficassem melhor preparados para enfrentar as exigências e os desafios pela implementação dos OPs. 

Muito embora, o processo de aprendizagem não deve ser só dirigido para os trabalhadores dos 

municípios, incluindo-se nesta possibilidade cidadãos e membros de associações. 

O controlo social dos cidadãos aparece como um elemento central após aprovado o OP, para 

conservar a qualidade de todo o processo e garantir a sua transparência. Nesta óptica, merece um 

debate profundo sobre as formas e as instâncias de controlo mais correctas. Para este fim julga-se 

necessário uma melhor comunicação entre os municípios sobre as suas práticas participativas e a 

existência de encontros, workshops e sessões de esclarecimento, onde se põem em comum as 

experiências e a vontade de aprender com esses exemplos ora positivos ora negativos. 

As recentes experiências portuguesas, a maioria delas sem a aprovação, todavia, dos seus 

OPs com a participação dos cidadãos, é impeditiva para se realizar uma análise mais ampla. É 

necessário algum tempo para que as experiências possam consolidar-se, podendo destacar-se como 

factor negativo para tal, o facto de ao momento actual restarem poucos meses de mandato aos 

governos municipais. A governação exige a cidadania activa como factor crítico, preocupa-se com o 

capital social e os fundamentos sociais necessários para um desempenho económico e social 

efectivo (Putman, 1993).9 
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3. UMA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DENTRO DOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS: 
CASOS DE LISBOA E PALMELA 

«O problema cardeal que aqui se coloca não é o da fórmula democrática, mas sim o da sua qualidade. Não 

sendo de optar pela substituição da fórmula, podemos e devemos melhorar a sua qualidade.» 

(Martins, 2005:69) 

Existe uma ampla percepção entre a maioria dos cidadãos de que os seus representantes, 

uma vez eleitos, explicam muito poucas vezes as suas decisões políticas. Os cidadãos queixam-se 

de que os políticos não mostram as suas acções e práticas políticas e que ao não prestarem essas 

contas dificilmente os cidadãos poderão responsabilizá-los de uma gestão que a maioria desconhece. 

Entre eleições, a democracia representativa tem-se imposto como modelo de governo num 

mundo que carece de mecanismos concretos em que os cidadãos podem participar directamente 

controlando os seus representantes e na tomada de decisões políticas. Cremos que quantas mais 

janelas tenha o sistema para receber as opiniões e as necessidades dos cidadãos, maiores as 

possibilidades de ajuste entre as preferências dos cidadãos e as políticas; e quantas mais saídas 

ofereça o sistema para que os políticos sejam escrutinados pela cidadania, maior a capacidade dos 

cidadãos para discernir entre a má e a boa gestão dos seus representantes e para os castigar ou 

premiar em consequência. 

 A aposta nos OPs pode ser vista como uma forma de aumentar o poder de controlo por parte 

dos cidadãos face aos seus representantes, que serviria tanto de janela para introduzir necessidades 

dos cidadãos no sistema, como de saída da gestão municipal aumentando a transparência da 

administração local. No momento em que os eleitos locais se comprometem a dar contas de forma 

directa aos cidadãos da sua acção política, estão a criar as condições para que a decisão eleitoral se 

forme com um maior nível de conhecimento do próprio governo municipal. Do mesmo modo, através 

da implementação dos OPs, está-se a estender a elaboração do programa do governo além do 

programa eleitoral, possibilitando a inclusão de novos inputs dos cidadãos. 

 Nesta parte analisamos o impacto da introdução dos OPs na gestão de dois executivos, os 

casos de Palmela e Lisboa, e damos conta do perfil, atitudes e comportamento político dos cidadãos 

que participam e recebem a informação que configura os OPs em Portugal. Defendemos que este 

instrumento substitui uma forma tradicional dos representantes distribuírem o erário público, uma vez 

eleitos. Supõe a introdução na forma de governar de critérios de publicitação, transparência e 

prestação de contas, para além da participação dos cidadãos. Com este aposta-se num modo público 

e transparente da distribuição dos recursos públicos, o que significa que o processo participativo não 

é só participação, pois afecta na sua estrutura a gestão da coisa pública.  

Ao considerarmos estes dois não quisemos mais do que evidenciar uma experiência que se 

distingue pela sua antiguidade – o município de Palmela foi o primeiro a adoptar o OP – e uma outra 

que é exemplo recente – Lisboa. Julgamos que estes dois casos são representativos da realidade 



 
  71 

 

portuguesa no que toca a pôr em prática este instrumento, pois para além de serem concelhos de 

dimensão grande e muito grande, estes tentam aplicar a particularidade consultiva e deliberativa do 

processo. 

Tentamos assim pôr em evidência como os governos locais, pela sua transformação 

tecnológica, e reconfiguração da forma de governar pela adaptação às novas TIC, têm ao seu dispor 

ferramentas de consulta e prestação de contas que concorrem com o OP. Aqui vai equacionar-se o 

facto dos governos locais terem ao seu dispor um conjunto de ferramentas que colmatam a 

necessidade de implementar o OP. 

 

3.1. A informação nos orçamentos participativos 

 Quando dizemos que a cidadania pode decidir directamente sobre uma parte do orçamento 

municipal, qual é o limite do gasto atribuído aos cidadãos? E sobre que matérias podem decidir? Em 

termos gerais, o OP abre a possibilidade a que a cidadania influencie unicamente na secção dos 

gastos e dentro destas apenas naquelas que estão relacionadas com os investimentos. Desta 

maneira, alargar o orçamento aos cidadãos, até agora, não significa abrir o debate à prática da 

cidadania participada. 

 

Gráfico 2 – % do orçamento municipal decidida no OP 
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Fonte: elaboração própria

 

 Nos casos estudados, tanto Palmela como Lisboa abordam de alguma maneira a participação 

dos munícipes, ainda que não de uma forma sistemática e sempre de acordo com a vontade dos 

executivos. Deste modo, os OPs centram-se nos investimentos, deixando de lado qualquer discussão 

sobre os gastos destinados a cobrir os salários do pessoal, assim como os gastos de funcionamento 

e manutenção dos serviços públicos. A percentagem da despesa do orçamento aberto à participação 

é muito variável entre as diversas experiências, ainda que se possa dizer que nos municípios mais 

pequenos tem mais possibilidade de influenciar proporcionalmente que nos maiores. Veja-se o caso 
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do Gráfico 2, que nos dá uma ideia aproximada do que se passa na realidade, em que Lisboa, com 

mais de 200 mil habitantes, a cidadania decide mediante o OP menos de 1% do orçamento municipal. 

Esta percentagem no caso de Palmela não é disponibilizada como ponto de partida no processo, uma 

vez que o Executivo por razões políticas não atribui uma percentagem do seu orçamento a este 

projecto. Os cidadãos apenas vêem as suas solicitações tidas em conta após uma avaliação de 

pertinência discutida pela comissão técnica e o executivo, e que apenas no final revelam as obras 

contempladas. Pode em bom rigor ser dito que toda a verba será consignada à participação dos 

cidadãos, ainda que o escrutínio por parte dos representantes admita, com uma maior facilidade, as 

obras pequenas.  

 De facto o nome de OP pode resultar enganosamente para aqueles que não estão 

familiarizados com estas experiências. Quiçá o nome que melhor se adaptaria à realidade municipal 

portuguesa seria a de orçamentos parcialmente participativos, como se denota claramente por estes 

dois casos. De facto, a maioria dos munícipes que participam nos OPs não têm uma ideia definida 

sobre a quantidade do gasto do município que está a decidir. Este dado vem a confirmar que para 

além da participação dos munícipes na redistribuição do gasto municipal, os OPs servem para que os 

cidadãos interessados na esfera pública local possam informar-se, sugerir acções e censurar os 

políticos que não cumprem, como ocorre na fase de consulta dos OPs. Como dizíamos, o orçamento 

municipal não é o mais importante, e a maioria desconhece a percentagem do orçamento que o 

executivo decide atribuir à gestão directa dos munícipes. 

 Esta falta de conhecimento não está relacionada com os recursos educativos do indivíduo 

nem com o consumo de informação política, nem com o interesse na própria política local. Os 

cidadãos que lêem sobre informação política todos os dias têm a mesma intensidade de 

desconhecimento que aqueles que reconhecem não ler nunca os jornais. Pela análise por nós feita 

nos dois municípios verificou-se que não está explícito para os munícipes a quantidade real de 

recursos que estão em jogo em cada OP em relação ao processo total. Note-se o caso de Palmela, 

que ao contrário de Lisboa, não disponibiliza no sítio qual a fatia do bolo que reserva ao processo de 

OP para o seu município. 

 Dentro das matérias sobre as quais os municípios podem decidir, tirando as rubricas 

orçamentárias dedicadas à manutenção dos serviços públicos, os salários e as despesas municipais, 

pode fazer-se uma grande divisão. Por um lado, estão as rubricas orçamentárias dedicadas a 

pequenas infra-estruturas. Por outro lado, estão os gastos destinados a programas e serviços 

próprios das políticas sectoriais. Mais de metade das experiências de OP abrem a participação aos 

cidadãos para se pronunciarem sobre pequenas infra-estruturas, e o resto permite a participação em 

programas e serviços municipais. Isto significa que a cidadania pode também debater que curso, 

programas culturais, projectos realizará o concelho no que diz respeito às grandes infra-estruturas ou 

às obras do município. Unicamente 9% das experiências realizadas em Portugal reconhece a 

possibilidade da participação dos cidadãos decidir ou opinar sobre elas, ainda que neste caso a 
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decisão seja frequentemente colectiva, entre os cidadãos e os representantes políticos, e não 

somente uma proposta participativa (Lisboa pretende ser disto exemplo).    

 A influência prática do OP tem de ser interpretada considerando a realidade administrativa 

em que se insere. Em termos gerais, alguns podem decidir alguma coisa sobre o volume da tomada 

de decisões que adquirem os cidadãos, mas pouco sobre a influência prática do processo 

participativo na administração. Também o facto de que a maioria dos OPs reconhece unicamente a 

capacidade de decidir sobre pequenas infra-estruturas pode alertar-nos sobre uma escassa influência 

prática. Não obstante, parece conveniente fazer uma leitura desde o contexto do governo municipal 

com o objectivo de ver a influência do OP a partir deste ângulo. 

 As administrações locais em Portugal têm uma grande dependência financeira, as suas 

competências são limitadas, especialmente no que toca às suas capacidades económicas. Dentro do 

município actuam ainda as freguesias, que limitam a capacidade de acção da administração local. 

Tudo isto limita a influência prática do OP, tanto no poder de decidir amplamente sobre certas 

questões que requerem previamente a coordenação com outros executivos locais. Muito embora 

esse limite seja explícito para todos os participantes, tanto quanto os promotores dos OPs 

delimitarem o processo às competências do município. Neste caso, os limites que põem em causa a 

participação dizem respeito, em maior medida, à própria organização da administração local, como, 

por exemplo, deixar de fora, na maioria dos casos, as empresas públicas e os organismos 

autónomos, os quais representam, no caso do município de Lisboa, uma parte substantiva da acção 

pública municipal.  

 Um processo participativo orientado para decidir o orçamento municipal, por pequeno que 

seja e por limitada que seja a sua influência face aos vários tipos de projectos municipais, tem que 

informar os cidadãos, em princípio, daquelas matérias sobre as quais estes vão decidir. Não 

obstante, a maioria das experiências não informam apenas das matérias implicadas. Ou seja, tanto 

quanto o OP implica uma decisão colectiva, a informação também tem que abordar outras questões, 

como por exemplo, como se tomaram as decisões num contexto de recursos limitados; o que fazer 

quando várias vozes e preferências querem fazer um uso distinto dos recursos que são limitados. 

Neste sentido, as duas experiências analisadas informam sobre o conjunto do orçamento municipal, o 

que dá a possibilidade de socializar a informação chave da gestão pública, com o objectivo de 

clarificar tanto a parte do orçamento que é aberto à participação directa dos municípios, como 

informar sobre a proveniência dos investimentos municipais e as diferentes fatias de gastos. Junto a 

isto informam-se os cidadãos das competências municipais, quer dizer, de onde se pode gastar 

dinheiro. Informam-se sobre as despesas fixas ou anexadas a programas como os serviços sociais. 

E, finalmente, informa-se sobre os procedimentos com os quais se priorizam as propostas dos 

cidadãos a incorporar, e nestes casos analisados, a aplicação de critérios de justiça distributiva. 

O que pudemos observar nas experiências de Palmela e de Lisboa é que não disponibilizam 

a mesma informação, ou mesmo fazem a abordagem do processo da mesma maneira. Como temos 

visto através dos dados recolhidos na nossa investigação, e por meio de observação destas 
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experiências participativas, uma coisa é o que diz o regulamento de aplicação do OP, que incide na 

informação sobre o projecto, e outra é o que ocorre na prática, onde os cidadãos têm dificuldade em 

obter a informação real sobre que parte do orçamento municipal estão, de facto, a decidir. 

 Em qualquer dos casos, ambos precisam de iniciar um processo de informação dos 

munícipes que, com maior ou menor intensidade, socializem uma informação que ao menos seja 

conhecida pelos cidadãos intervenientes. O que pretendemos nos pontos seguintes é compreender 

com maior pormenor a organização da informação, assim como do resto das acções que os 

municípios de Palmela e Lisboa se vêem obrigados a realizar desde o momento em que aceitam 

implementar os OPs. 

 Agora importa ressalvar o facto de que estas experiências têm que construir essa informação, 

e fazê-lo pensando que vão comunicá-la a pessoas que não são especializadas, o que inclui uma 

certa criatividade ou a exploração de formas distintas de comunicação. A elaboração da informação 

implica o uso de recursos humanos e a sua síntese. Portanto requer uma predisposição comunicativa 

que abre o município à cidadania. A informação, para além do mais, não se faz unicamente num 

momento do processo, é uma constante que alimenta no seu todo e que o fará crescer à medida que 

o tempo passa. No início informa-se sobre o processo, os seus passos e objectivos; depois 

disponibiliza-se informação sobre o orçamento municipal; mais tarde sobre as propostas realizadas 

pelos cidadãos e finalmente sobre as solicitações priorizadas. A todo o momento, o município tem 

que decidir a estratégia comunicativa mais adequada, implicar recursos materiais com o objectivo de 

manter um fluxo de informação constante. 

 

 3.2. Representatividade e participação nos orçamentos participativos 
  

 Nos OP estão convidados a participar todos os cidadãos que façam parte do âmbito territorial 

onde este se realiza22. Em termos genéricos, estes processos são publicitados através dos sítios 

institucionais das autarquias, de inquéritos que podem ser enviados via postal e através de anúncios 

nos principais meios de comunicação locais e algumas vezes utilizando qualquer suporte publicitário 

existente nas ruas.  

 O que se verifica é que sobretudo nos municípios de maior dimensão, há um importante 

número de munícipes que não tem consciência da existência deste mecanismo de participação na 

sua autarquia. E, como é óbvio, a maioria dos cidadãos conscientes da existência dos OPs decide 

não tomar parte destes. Como se pode ver no Gráfico 3, a participação média nestes dois processos 

apenas se situa acima dos 0,6% de cidadãos no caso de Palmela, que tem menos de 50 000 

                                                            

22 Na prática poderia participar qualquer pessoa que não viva no município, uma vez que não existe um controlo efectivo da 
organização destes processos que impeça ou negue a alguém, por alguma razão, a assistência ou participação nas 
assembleias dos orçamentos participativos. 
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habitantes. No caso de Lisboa, a participação apenas alcança 0,2% da população total, facto que 

também pode ser explicável pela sua recente implementação. 

 
Gráfico 3 – % da população que participa face ao total da população do município 
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Fonte: elaboração própria

 

Tanto desde o ponto teórico do ideal de democracia participativa, como desde o marco 

normativo da democracia representativa, seria preferível uma alta participação para robustecer em 

maior medida a força do sistema democrático. Quantos mais munícipes assistirem às assembleias 

dos OPs, maior a vigilância dos executivos e mais difícil se torna que os representantes abusem do 

seu poder. E quantos mais cidadãos participem na tomada de decisões, maior ajuste existirá entre as 

necessidades dos cidadãos e a oferta dos decisores políticos.  

E o que se verifica no caso português é que ainda assim o total da população abrangida pelo 

OP não é muito significativa (Figura 1). O que registamos é que não chega a 10% (9,7%) da 

população do país a ser abrangida por este processo ou outras práticas auto-designadas.  
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Figura 1 – Experiências de OP por distrito Figura 1 – Experiências de OP por distrito 
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Mas não se pode obrigar os munícipes a assumir o custo que supõe participar na gestão 

pública. De qualquer forma, os representantes que assumem o compromisso de incorporar a gestão 

dos OPs estão a criar um espaço aberto que pode ser utilizado por qualquer cidadão. Esta incerteza 

sobre a potencialidade da participação obriga o responsável a ficar na defensiva e a apresentar as 

suas melhores virtudes, ainda que finalmente sejam uma minoria exígua de cidadãos que participem. 

 Essa minoria exígua está a melhorar o dispositivo de controlo das democracias, a obrigar os 

seus representantes a prestar contas de forma anual, a incrementar o número de cidadãos 

informados e a incorporar no programa de governo legitimado nas últimas eleições novas 

necessidades que podem surgir entre eleições ou recordar várias reclamações de pedidos que ainda 

não foram reconhecidas no programa eleitoral, possibilitando a estes cidadãos planear os seus 

argumentos e persuadir tanto os seus concidadãos como os representantes políticos. 

 Como temos afirmado ao longo deste trabalho, os OPs todavia não têm alcançado o grau de 

maturidade e de institucionalização no sistema democrático local junto dos municípios onde se 

realizam. A experiência de maior duração aqui analisada, o município de Palmela, apenas alcança 
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nove anos e mais de metade dos OPs apenas têm três ou menos anos de duração (aqui se inclui 

Lisboa).  

Os OPs não têm a cobertura mediática que cabe a cada um dos processos eleitorais. Ainda 

menos contam com a implicação e mobilização dos vários partidos políticos, nem a nível local nem no 

plano nacional. Através de todos os dados fornecidos e disponibilizados pelas autarquias, 

entendemos que se pode comprovar que uma das variáveis que mais influenciam o aumento da 

participação é o número de anos de existência dos próprios OPs. Quantos mais anos tenham 

passado desde a implementação dos primeiros processos, maior será a probabilidade dos cidadãos 

desse município decidirem participar. Veja-se a evolução do número de participantes na experiência 

de Palmela (Gráfico 4), que apesar de ter sido iniciada em 2000, apenas em 2002 regista de uma 

forma mais sistemática esses mesmos indicadores. 

 
Gráfico 4 – Evolução da participação no OP no município de Palmela 
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Fonte: elaboração própria

No que respeita aos participantes no processo de OP, o que se verifica é que para o caso de 

Palmela o seu número tem vindo a decrescer à medida que o processo vem a ser consolidado. Ainda 

que a tendência dos últimos anos seja de subida, o melhor registo de participantes obtido foi de 943 

em 2003. Já o número de inquéritos entregues ou reuniões assistidas tem oscilado, verificando-se 

que o instrumento não tem sido tão participado quanto se desejaria pelos dirigentes da autarquia. 

 

3.3. Valorização dos orçamentos participativos pelos participantes  
 

Uma das formas que encontramos para medir a valorização dos OPs pelos cidadãos que 

neles intervieram foi através da pesquisa nos sítios institucionais das autarquias. Aqui temos 

informação baseada em dados reais de como vêem os cidadãos os OPs atendendo a critérios de 

eficácia, transparência, utilidade, igualdade e capacitação cívica.   

Esta opção metodológica quer traduzir melhor o envolvimento dos cidadãos fora do aparelho 

formal de tomada de decisão. Este empenhamento cívico no processo de tomada de decisão é 

reflexo nas variáveis encontradas, que permitem verificar que instrumentos são disponibilizados na 
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recolha de informação (input), na sua disponibilização (output), consulta pública, decisão e prestação 

de contas.  

Nesta parte pretendemos apurar como é que as duas autarquias que integram o OP 

procedem para conhecer as necessidades e expectativas dos cidadãos, como lhes comunicam a 

informação, de que mecanismos se servem para os consultar, como incentivam a participação na 

tomada de decisões e qual o reflexo na prestação de contas dos municípios. Tudo isto com o suporte 

Web institucional e o seu papel enquanto ferramenta cívica da sociedade de informação. 

 

o Necessidades/expectativas 
As duas autarquias estudadas fornecem, através da sua página Web, várias formas de 

estabelecer contacto e de conhecer as expectativas dos seus munícipes. Ambas as plataformas 

integram o POSC e o êxito dos decisores políticos passa pela disponibilização de mecanismos de 

informação e interacção política, possibilitando trocas frequentes de inputs. Esta troca ou fluxo de 

informação pode acontecer de maneira não deliberada, em que os executivos recebem informação 

dos munícipes através de sugestões ou reclamações que deverão ser tratadas para que possam ser 

tidas em conta pelos decisores; ou de forma deliberada, sendo já a própria administração local que 

planeia a informação a obter, usando para a conseguir diferentes mecanismos ao seu alcance. 
 

Gráfico 5 – Conhecer as necessidades dos cidadãos através dos instrumentos utilizados por município 
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Fonte: elaboração própria 

 

No caso dos telefones directos e de atendimento personalizado, tanto Palmela como Lisboa 

disponibilizam aos seus munícipes vários números de acordo com o assunto geral ou específico da 

informação que se quer saber. O município de Lisboa designa uma linha azul para o efeito, enquanto 

que Palmela encaminha de acordo com o pelouro ou assunto a tratar. 

O correio electrónico surge como uma forma de contacto privilegiada e directa, uma vez que é 

dada a conhecer sem intermediários. Ambos os municípios oferecem a possibilidade dos cidadãos 

poderem expressar livremente os seus conteúdos, através de endereço electrónico, ou mediante a 

subscrição de uma lista de endereços temática (Palmela utiliza 18 instrumentos e Lisboa 94).  
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Já os formulários disponíveis para descarregar por qualquer munícipe, cumprem nos dois 

municípios um papel de relevo no que respeita à diversidade de documentos que esta secção 

comporta (Palmela disponibiliza 107 e Lisboa 324). A economia processual e a agilização da 

burocracia pública são minimizadas pelo acesso a esta utilidade. 

Por fim, os inquéritos aos munícipes permitem avaliar as características de cada grupo que 

participa, podendo incluir questões abertas de forma a deixar espaço para que os cidadãos 

expressem opiniões não contempladas nas questões colocadas. 

De uma forma global pode dizer-se que, de acordo com os resultados obtidos, as duas 

câmaras municipais utilizam instrumentos idênticos e o seu grau de diversificação não é muito. 

Entende-se que o feedback obtido é sobretudo o “não deliberado”, ou seja, aquele que não é 

solicitado pelos governantes, como é o caso dos formulários, correio electrónico e telefone directo. 

  

o Informação 
De acordo com a recente Declaração de Seul, realizada em Junho de 2008 pelos países-

membros da OCDE, nove outros não membros e a Comissão Europeia, os compromissos 

estabelecidos visam “estimular soluções criativas para o desenvolvimento da Internet, mantendo um 

ambiente aberto de troca livre de informação, investigação e inovação, a disponibilização de 

informação e conteúdos do sector público”. Parece ser um objectivo mundial partilhado por todos, 

tornar a informação acessível ao maior número de cidadãos, ganhando Portugal neste momento um 

papel de destaque uma vez que “ ultrapassou o desenvolvimento da maioria dos países da OCDE na 

colocação on-line de serviços públicos”, refere o estudo da OCDE que analisa, pela primeira vez, a 

simplificação administrativa e a administração electrónica num contexto nacional. 

Nesta linha, a informação aqui estudada transforma-se num veículo de sentido único 

produzida pelas autarquias e disponibilizada aos seus cidadãos. Usam para informar várias 

ferramentas que apoiam os executivos a difundirem a informação, precisando-se para um melhor 

entendimento desta variável a distinção entre meios tradicionais de informação e meios alternativos 

com base nas novas TIC. 

No primeiro caso incluem-se o boletim municipal, outras publicações, correio, telefone 

gratuito, publicidade, meios de comunicação social e agendas. Como evidencia a tabela seguinte, as 

duas autarquias usam de uma forma bastante clara os meios de comunicação tradicionais.  

Os contactos efectuados apontam para que se privilegiam estes meios pelo facto de a 

população estar com eles mais familiarizada, e poder aceder de uma forma cómoda e gratuita. Tanto 

os meios de comunicação social como a publicidade são usados de forma muito expressiva por estas 

autarquias, ainda que o reflexo na tabela possa sugerir o contrário (o número de ocorrência no caso 

dos media como da publicidade é 1 para ambas as câmaras). Considerou-se que por razões 

metodológicas, o número de ocorrências verificado não foi consensual entre os vários intervenientes 

consultados neste processo. Porém, o seu valor analítico não pode ser subvalorizado ou mesmo 

deixar de ser tido em conta. 
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Tabela 1 – Meios de informação tradicionais utilizados por autarquia

Meios tradicionais 
Boletim 

municipal 

Outras 

publicações 
Correio 

Telefone 

gratuito 
Publicidade Media Agendas 

Palmela 1 5 1 0 1 1 1 

Lisboa 1 3 1 2 1 1 3 

Fonte: elaboração própria 

 

No segundo caso, os quiosques digitais, fóruns de discussão, sítios Web temáticos, espaço 

vídeo/foto. O que verificamos é que estes meios de comunicação alternativos estão a cumprir um 

papel importante ao provocar o debate e informar a população. Também se regista que apenas uma 

parte da população tem contacto com estes meios, oferecidos apenas a quem tem acesso à Internet. 

De assinalar que para além dos espaços Web, os quiosques digitais passam a ter um lugar 

cimeiro nos governos locais, o que evidencia um esforço de modernização administrativa por parte 

destes municípios. Saliente-se também que tanto Palmela, de menor dimensão, como Lisboa, 

oferecem a mesma diversidade de instrumentos. 
 

Tabela 2 – Meios de informação alternativos utilizados por autarquia 

Meios alternativos 
Quiosques 

digitais 

Fóruns de 

discussão 
Sítios Web 

Espaço 

vídeo/foto 

Palmela 5 2 2 4 

Lisboa 20 4 8 7 

Fonte: elaboração própria 

 

o Consulta 
No âmbito da teoria sistémica e pela senda de Austin Ranney (2001) procuraremos reflectir 

na perspectiva de troca e influência da informação, onde se destaca a natureza bidireccional da 

comunicação no sentido em que todos os elementos se influenciam reciprocamente. Através do autor 

entendemos que esta altura de consulta se torna numa oportunidade para melhorar a qualidade da 

tomada de decisão. 

Ao nos debruçarmos sobre os resultados tentamos, através deste poder de iniciativa das 

administrações locais, perceber como as consultas públicas, os seminários, os conselhos municipais, 

os movimentos associativo ou os painéis de cidadãos são meios que propiciam aos cidadãos a 

apresentação de propostas de políticas públicas. 
 

Tabela 3 – Meios de consulta utilizados por autarquia 

N.º de 
ocorrências 

Consultas 

públicas 
Seminários 

Conselhos 

municipais 

Movimento 

associativo 

Painéis de 

cidadãos 

Palmela 3 4 7 191 1 

Lisboa 2 15 21 530 2 

Fonte: elaboração própria 
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De entre os meios de consulta mais utilizados pelas autarquias, o movimento associativo é o 

que ganha uma maior expressão (em Palmela registam-se 191 ocorrências e em Lisboa 530). Os 

conselhos municipais e os seminários sucedem-lhe em termos de número de ocorrências verificado 

(11 para Palmela e 36 para Lisboa). De referir que o fraco reflexo dos painéis de cidadãos no que 

respeita ao seu uso poderá ser indicador da pouca relevância enquanto instrumento de consulta dos 

cidadãos nos municípios de Palmela e Lisboa. 

 

o Participação  
No momento em que os cidadãos são encorajados a participar na tomada de decisão, a 

ancoragem da perspectiva funcionalista ajuda-nos a entender o fenómeno da comunicação política. 

Lembrando Moreira (1984), este quadro de poder perspectiva as tensões entre as exigências e as 

expectativas que a sociedade encaminha aos agentes políticos e a forma como estes demonstram 

capacidade de resposta. 

Este contributo da participação para a decisão final, mais ténue do que o instrumento de 

consulta analisado anteriormente, afigura-se de uma maneira mais consentânea e activa, que tende a 

ter a aprovação de todos no que respeita à definição do que é objecto de debate. Ou seja, ao 

contrário da fase de consulta, esta não é, na sua forma, definida somente pelas administrações, 

apostando-se numa política de proximidade. 

De entre os instrumentos verificados nenhum tem suporte de legislação, isto é, todos surgem 

da prática conhecida em Portugal, sendo disto exemplo, o OP, Agenda 21 Local, Planos Estratégicos, 

Autarquias Participadas e Referendo Electrónico. Digamos que as autarquias estudadas adoptam 

mecanismos de participação que assentam os seus princípios numa maior interactividade entre 

governo-cidadão, almejando um maior empenho dos munícipes no processo de tomada de decisão.  

A democracia participativa é experimentada por estas autarquias que ao mesmo tempo se 

afastam de uma forma de fazer política tradicional que apenas podia ser escrutinada em momentos 

eleitorais. Nesta medida, verifica-se que estas duas câmaras estudadas pretendem ter uma atitude 

menos tradicional no que respeita à forma como encorajam os seus munícipes-cidadãos a participar 

na tomada de decisão. 

 
Tabela 4 – Meios de participação utilizados por autarquia segundo o ano de ocorrência 

Meios de 

Participação 

Município 

Orçamento 

participativo 

Agenda 21 

local 

Planos 

estratégicos 

Autarquias 

participadas 

Referendo 

electrónico 

Palmela 2000 2006 2006 2000 - 

Lisboa 2007 2007 1992 2007 2005 

Fonte: elaboração própria 

 

A opção de contabilizar o ano de ocorrência para cada instrumento deveu-se à necessidade 

em verificar como é feita a participação dos munícipes e reforçada ao longo dos anos. De entre as 
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ferramentas utilizadas podemos ver que a mais antiga são os Planos Estratégicos em Lisboa (1992). 

A seguir, a par do OP (2000), para o caso de Palmela, estão as autarquias participadas também em 

Palmela. 

A ideia que reiteramos é que existem várias tentativas, algumas ainda emergentes como o 

caso do Referendo Electrónico, de encorajar a participação no universo das autarquias. Alguns dos 

instrumentos mencionados são impulsionados por modelos internacionais como o seja o OP e o 

exemplo de Portalegre ou mesmo a Agenda 21 Local decorrente da Conferência das Nações Unidas 

em 1992 sobre «Meio Ambiente e Desenvolvimento», no Rio de Janeiro. 

Na análise comparativa destas duas câmaras municipais de grande dimensão, julgamos ser 

explicável a utilização de pelo menos cinco ferramentas de estímulo à participação, assinalando-se a 

natureza inovadora das opções. 

 

o Prestação de contas  
O que pretendemos aqui tratar é se terá havido uma introdução de instrumentos 

disponibilizados por estas duas câmaras que permitam ao cidadão, mediante a utilização de 

ferramentas electrónicas, aceder à informação, consulta e participação na tomada de decisão. O nível 

de enfoque dado pela administração é o nosso pano de fundo para este estudo. 

 Apesar de se terem registado dificuldades de interpretação nos sítios das autarquias, o que 

aqui parece claro é que as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias da informação fornecem 

um conjunto de instrumentos que permitem ao cidadão conhecer o fluxo de informação que entra no 

sistema político. 

 No caso da prestação de contas, a página Web de Palmela permite a consulta de forma fácil, 

estando o acesso à distância de dois cliques. Os documentos disponíveis permitem ao cidadão-

munícipe inteirar-se do plano de actividades relativo ao Orçamento de 2008. Também dentro do 

separador “Câmara”, o executivo de Lisboa contem o Orçamento 2009 e as GOPS. 

 Podemos dizer que estas autarquias são permeáveis à sociedade de informação, adoptando 

medidas activas de acesso ao mundo digital, uma vez que elegem serviços permanentes de 

“atendimento online” em Palmela ou de “atendimento personalizado online” em Lisboa (figura 2). 
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Figura 2 – Atendimento online na página Web das autarquias 

 
Fonte: páginas Web das autarquias de Palmela  e Lisboa. 

 

  A própria localização nos templates das páginas Web aponta para um destaque claro deste 

tipo de proximidade. Nos dois exemplos, este “atendimento” é colocado bem visível para que todos 

possam saber da sua existência. 

 
3.4. O orçamento participativo face ao impacto das tecnologias de informação e comunicação 
nos municípios 
 

Nesta parte, quando decidimos abordar o impacto que as TIC exercem sobre os municípios, 

referimo-nos em especial à forma como a Internet influencia a participação nos processos do sistema 

político e com isto traçar um paralelo com o papel que o OP representa junto a essas autarquias. Na 

senda de Mark Poster (Cardoso, 2000:1-4), a Internet surge como um novo media que fornece todos 

os elementos necessários para representar um marco na evolução dos processos de mediação 

comunicativa. Segundo este autor, a utilização da rede introduz no processo um elemento 

fundamental, a descentralização da informação.  

Será o cidadão-munícipe quem passa a controlar a informação, tendo agora ao seu dispor um 

meio mais fácil para trocar informação com outros actores numa base local. E de facto, o que 
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registamos é que a Internet em sentido restrito, ou a um nível mais lato as TIC, fornecem alternativas 

estruturais para a mesma função. 

Tendo como pressuposto que nas democracias, as eleições são necessárias mas 

insuficientes para assegurar um controlo adequado dos governantes, parte-se do pressuposto de que 

seria cada vez mais patente a necessidade de criar e fortalecer novas formas institucionais de 

acompanhamento da gestão pública no intervalo entre as eleições, seja no sentido horizontal, entre 

os poderes, como no sentido da responsabilização frente aos cidadãos. Ou seja, repolitizar a gestão 

pública e reduzir o espaço da racionalidade técnica à sua dimensão instrumental. 

Nestes termos configura-se o espaço da política, visto que o cidadão define de forma directa 

e participativa o quotidiano da administração pública. E nesta articulação os governos são mais ou 

menos sensíveis, resultando em maior ou menor oportunidade a possibilidade de participação. O OP 

surge neste espectro, pelo menos na sua forma “clássica”, como um palco de debate para os 

cidadãos. 

As consequências culturais e sociais decorrentes da comunicação mediada electronicamente 

e as potencialidades dos novos media, em particular da Internet, no contributo para a criação de uma 

democracia forte baseada na participação e no debate políticos, não são questões transversais à 

construção do modelo de análise aqui proposto. 

Uma imagem fragilizada das instituições e dos actores políticos, a imagem negativa sobre a 

política produzida pelos media tradicionais, e uma crise da participação dão um novo impulso ao 

debate em torno da denominada democracia digital, entendida aqui como uma aproximação à 

democracia directa através de novos mecanismos de participação, promovendo o envolvimento dos 

cidadãos nas decisões, e criação de novos foruns electrónicos, compostos por uma rede vasta de 

participantes, capazes de debater os factos políticos em igualdade de condições. 

Assim o OP foi acolhido como vindo ao encontro das tendências recentes no acesso à 

cidadania. O estudo de Cox (1998) sobre como a concepção dos direitos sociais está a mudar, 

aponta para alterações muito significativas, nomeadamente sublinhando a sua característica mais 

discursiva. O autor destaca, porém, que isto também torna o poder relativo de articulação discursiva 

dos interesses das clientelas mais importante do que eventuais necessidades objectivas na 

distribuição dos benefícios. Com isso rompem-se, além do critério da necessidade, dois outros 

elementos constituintes da tradição dos direitos sociais de cidadania: a universalização e a 

solidariedade do bem-estar.  

 Também de acordo com Pippa Norris (2000:41) a Internet possibilita a interactividade e rede 

global, o discurso livre, a livre associação, a construção e disseminação da informação e finalmente, 

a criação de identidades locais. O grande volume da informação e a rapidez dos fluxos de informação 

mediados pela comunicação por computador combinada com a interactividade e a descentralização 

permitiria aos cidadãos ter, com mais frequência, acesso directo às elites dos partidos, partilhar as 

suas opiniões sobre diversas questões políticas, incluindo a organização estrutural das próprias 
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instituições políticas. As tecnologias de informação permitiriam ao cidadãos aceder a um maior 

número de informação sobre a actividade política e comunicar com uma audiência local. 

A comunicação digital permite processar um maior volume de informação, a uma maior 

velocidade, combinar elementos textuais, visuais e áudio a um custo mais favorável. Os cidadãos 

podem variar entre um e potenciais milhões, e movem-se com fluidez entre o papel de receptor e o de 

produtor de mensagens. É nesta linha que surge um dos outros cenários possíveis na comunicação 

digital: a maior interactividade entre cidadãos e elites políticas, promovendo-se uma democracia 

discursiva, entendida como espaço de discussão e promotora da interactividade. 

  De acordo com esta lógica, analisa-se em que medida questões práticas como a rapidez dos 

fluxos de informação, combinada com a interactividade e descentralização, podem permitir aos 

munícipes ter com mais frequência acesso directo a uma diversidade de instrumentos que concorrem 

com o OP, partilhando opiniões sobre diversas questões políticas, e acedendo a uma maior 

informação sobre a própria actividade autárquica. 

Neste caso específico, as tecnologias da informação contribuem para melhorar a 

comunicação entre as administrações locais e os cidadãos, tendo como consequência a definição de 

novos contornos da função de representação. Relativamente à divulgação dessa informação, as 

páginas Web fornecem informação detalhada sobre procedimentos legislativos e actividades 

municipais, permitindo uma maior transparência e um acesso dos cidadãos ao desenvolvimento do 

processo político, e promovendo a relação dos eleitos com os seus munícipes. 

A distribuição de diferentes tipos de informação, publicações oficiais, legislação, relatórios, 

pode ser feita de maneira eficiente para uma base de cidadãos cada vez maior. A Internet permite 

ainda a divulgação de versões completas de documentos oficiais, da agenda do executivo local 

(debates, reuniões de câmara e sessões de assembleia), de visitas virtuais aos locais do concelho, a 

procura facilitada de formatos digitais em áreas específicas da acção governativa local, ou a 

existência de secções específicas de informação para turismo natureza ou cultural. Num cenário de 

aproveitamento de todas as possibilidades, as tecnologias da informação podem facilitar o processo 

político, permitindo uma maior abertura das câmaras municipais aos cidadãos. 

Em segundo lugar, as tecnologias de informação ajudam a criar canais de comunicação para 

cidadãos, grupos de interesse e de influência, ou associações que procurem contactar as autarquias, 

e também encorajam a criação de grupos de discussão online e outras formas de obter feedback 

político, como espaços para comentários nos sítios dos municípios. 

Todos estes mecanismos demonstram que as tecnologias da informação podem contribuir 

para uma democracia mais participativa e consequentemente mais próxima de um ideal de 

democracia directa. Em última análise, procura-se reflectir sobre a capacidade democrática da 

Internet e o aproveitamento de todas as potencialidades que as tecnologias de informação oferecem 

para alterar a comunicação política e a representação. 

 O que aqui queremos problematizar é se as câmaras estão de facto interessadas em que os 

cidadãos participem, uma vez que a nível local, foram os governos que tomaram a iniciativa de 
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organizar esta arena da esfera pública. No entanto dar resposta a esta questão é difícil, dada a falta 

de instrumentos que permitam avaliar se os contributos da participação da população (recolhidas 

pelas mais diversas formas, onde se destaca as TIC) são efectivamente tomadas em conta pelos 

governos no momento de decidir. Ou seja, até que ponto não passa de tentar criar uma imagem de 

um município que toma em linha de conta a participação da população, mas que na realidade não a 

considera nas suas decisões. 

Isto pode estar em sintonia com as conclusões de Van der Veen (2000), que vê como 

consequência da maior discursividade dos direitos que o futuro exigirá um estado que conduza a 

políticas em que o cidadão seja activo (activating welfare state). Do ponto de vista da coerência, esta 

dependência de iniciativas e tolerância dos executivos contradiz a racionalidade comunicativa que se 

supõe típica da esfera pública.  

Efectivamente, as administrações locais ampliaram os espaços de participação directa em 

diversos níveis, em especial criando e incentivando conferências e fóruns de “participação popular”. 

Estas inovações institucionais a que se junta o orçamento participativo, não conseguem cumprir 

minimamente pelo menos dois requisitos básicos de uma esfera pública fortalecedora da democracia 

deliberativa: o próprio governo que os patrocinou não se sentiu vinculado à vontade dos cidadãos ali 

expressa, nem o parlamento se sentiu constrangido a acatar deliberações feitas nestes espaços.  

Tal facto reduz os espaços públicos criados, que não alimentam nem o quotidiano da própria 

administração pública que os incentivava nem a actividade política. Assim, deparamo-nos na 

realidade das duas câmaras municipais estudadas, com várias respostas de participação que 

percorrem as funções do orçamento participativo, estando esses equivalentes funcionais de alguma 

forma a ocupar um espaço no debate público com que os cidadãos, até ao momento, se contentam.  

O que somos levados a crer é que as novas tecnologias de informação se colocam ao serviço 

da democracia e dessa apropriação resulta a entrada na democracia digital. E que a Internet se 

assume, sem margem para dúvidas, num elemento chave, propiciador do aumento da participação na 

democracia representativa. Temos dúvidas se este é, no seio das duas realidades municipais, o 

veículo privilegiado para comunicar. Não podemos esquecer que ainda nem todos têm acesso à 

Internet, o que limita à partida a participação de determinados grupos. O que nos parece claro é que 

concorrem entre si vários instrumentos e que o protagonismo assumido por uns é superado pela 

prática efectiva de outros. 
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CONCLUSÃO 

 As experiências portuguesas de OP marcadas pelo diminuto tempo em funcionamento 

deixam rematar a impossibilidade de fazer uma análise mais profunda dos seus resultados, ainda que 

as experiências mais antigas, como o exemplo pioneiro de Palmela no caso português, indiquem que 

os primeiros anos são mais difíceis e menos frutíferos. 

 Ao analisarmos as experiências desenvolvidas em Palmela e Lisboa, ainda que com graus de 

implementação bastante diferenciados, concluímos que não basta só elaborar um modelo de trabalho 

e tentar implementá-lo no município, visto precisar-se de algo mais, e com o estudo realizado 

verificamos a presença de um conjunto de factores essenciais para o sucesso e longevidade do 

processo, no caso de Palmela, que concomitantemente concorre com a inovação e visibilidade do 

instrumento, no caso de Lisboa. Embora o eixo norteador de ambos os casos contenha a vontade 

política como grande instigadora. Se os eleitos não estão dispostos, no mínimo, a modificar as 

relações políticas existentes e incluir os cidadãos no processo de tomada de decisão, o processo 

participativo não passa de um enorme ritual de consulta. 

 Outro factor importante foi a reestruturação organizativa local dos municípios para atender ao 

novo processo participativo, com a criação de gabinetes de apoio técnico ao processo participativo, 

adequando às particularidades de cada região as várias dinâmicas de participação, que foi um ponto 

fundamental para o processo de OP ganhar adesão em cada uma delas.  

A experiência do OP, de certa forma, parece ter estimulado a participação entre os actores 

ligados às entidades sociais organizadas. Questionamos, porém, até que ponto os representantes 

populares possuem autonomia para manobrar as influências políticas externas que competem entre 

si, já que a prática do OP nos dois exemplos de estudo encontram-se fortemente vinculados à 

administração que coordena toda a organização do processo. Como coloca Santos (2002), a questão 

da autonomia do OP deve ser formulada como a capacidade real dos representantes populares 

nessas instituições moldarem as agendas, os prazos, os debates e as decisões. 

A análise em relação ao conhecimento do processo e a consciência política do cidadão é 

necessária no sentido de verificar se a prática participativa em questão vai na direcção da conquista 

da autonomia. 

No geral, julgamos que as experiências de OP podem apresentar algumas vantagens, porém 

ficou claro, através da pesquisa, que o OP realmente desempenha um papel político-pedagógico, na 

medida em que possibilita, através da capacitação dos participantes e do envolvimento destes nas 

várias etapas do ciclo participativo, a formação de uma cultura de cidadania. Mas a verdade é que 

este instrumento não é único na capacitação desses valores. Por si só, o OP não tem valor 

acrescentado, uma vez que existem outros concorrentes funcionais também disponibilizados por 

estas autarquias. 
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Demonstra-se este facto pelo conhecimento do OP por parte do cidadão comum, que 

participa das reuniões para votar as suas prioridades, ser bastante superficial, deixando-se supor que 

essa massa é facilmente conduzida pelos eleitos na ânsia por fazer valer as suas prioridades. 

A questão da difusão da informação e do conhecimento sobre o significado de uma política 

como o OP e das questões que envolvem o município, deveria ainda ser repensada e aprofundada 

nos dois casos estudados, se realmente existe a intenção de que caminhem na direcção de uma 

gestão democrática. Dentro desta visão seria importante pensar na formação de quadros técnicos da 

administração mais qualificados dentro deste novo paradigma anti-tecnocrata. 

Na priorização e realização de propostas deve dar-se maior relevo à discussão de critérios 

objectivos e técnicos para se ordenarem as propostas, uma vez que encarregues aos órgãos do OP, 

os cidadãos podem perder interesse em participar, por se acreditar que se seguem critérios 

partidários ou clientelares. Pelo que é importante que se realizem as propostas decididas pelos 

cidadãos para se manter a credibilidade do processo e quando não for possível é necessário explicar 

as razões. 

Outro aspecto relaciona-se com a dificuldade em identificar, em documentos formais, as 

decisões tomadas no âmbito da participação dos cidadãos. Esta circunstância faz com que as 

decisões não formalizadas se tornem, pela possibilidade de não serem respeitadas, nulas. 

Para que resulte a participação de todos os actores, o processo tem que se envolver de um 

espírito crítico e aberto. A flexibilidade do processo admite que não é possível pedir aos eleitos que 

partilhem o poder com os cidadãos e não querer que estes o façam entre si. 

Uma limitação objectiva, que condiciona a actuação do governo em Palmela e Lisboa e a sua 

real capacidade em implantar uma prática como a do OP, é a percentagem dos recursos que são 

transpostos para a deliberação pública, insignificantes quando comparados a Porto Alegre, onde 

100% do orçamento público é deliberado através do OP. Os factores relacionados com a capacidade 

de investimento do governo não são, porém, exclusivamente determinantes de uma prática de gestão 

mais democrática. O OP, de certa forma, iniciou com Palmela um processo de mudança e 

aperfeiçoamento institucional, na medida em que aproximou as questões relativas ao planeamento 

dos municípios ao cidadão. O elemento catalisador desta mudança foi a criação de um espaço de 

discussão e negociação sobre o município aberto aos sectores antes excluídos deste processo. 

Para tal, a qualidade da relação entre governo local e os cidadãos depende muito dos 

atributos da comunicação. Uma maior transparência informativa é um tema especialmente importante 

quando ocorrem relevantes dificuldades técnicas. A linguagem acessível, o acesso à informação deve 

realizar-se sem nenhuma restrição e com a antecipação suficiente para a consulta dos participantes 

no processo. 

Um dos problemas registados relaciona-se com a ausência de instrumentos e métodos para a 

avaliar os avanços, os problemas, e os impactos tanto no município como no governo local. 

Não existem garantias de que o OP possa ser encarado como uma prática continuada nos 

executivos, uma vez que se este não for reeleito não existem mecanismos que garantam a 
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continuidade da política. Uma vez que o OP não é institucionalizado de forma legal, a alternância dos 

partidos no poder pode por fim à experiência iniciada. Veja-se o caso de Lisboa que vem sido a ser 

debatido há alguns anos e que só agora virá a ser implementado. 

 De forma muito sintética, não é despiciendo afirmar que um dos maiores desafios que a 

democracia enfrenta passa por aprofundar e conjugar a participação política. Com isto queremos 

salientar que se deve trazer para o debate político o maior número de participantes e que este desafio 

extravase o momento eleitoral, para outros momentos da vida sócio-política de uma sociedade. 

 O que confirmamos no sistema político português é que “a preocupação das instituições 

políticas, nomeadamente dos partidos, em desenvolver acções que visem a mobilização dos 

cidadãos para a participação política, se centra exclusivamente nos períodos eleitorais, confinando-se 

as intervenções essencialmente ao campo da participação eleitoral, pelo que a concepção dominante 

é a democracia representativa, com peso significativo do sufrágio eleitoral” (Martins, 2004:709). Para 

este apagamento civil há razões de fundo que residem na dificuldade de pronunciação de parte dos 

munícipes, que passa pela falta de competências culturais e por uma profunda incapacidade de 

politizar problemas sociais, a que se juntam baixas expectativas sócio-económicas.  

 Outra ordem de razões reside na forma da política local exercer o seu poder. Os mecanismos 

de negociação mais eficazes com o poder local situam-se fora do contrato social, ou seja, na relação 

particular e clientelar. O que ajuda a explicar a escassa relevância com que os municípios do país se 

sentem atraídos pelo instrumento do OP. 

 Também a este nível, a natureza dos governos locais está sujeita à adaptabilidade da 

democracia participativa, que tende a alargar-se a várias áreas que se encontravam vedadas aos 

cidadãos, surgindo a um ritmo frenético novos ou renovados processos de participação cidadã na 

vida sociopolítica da sociedade. O alastramento destes modernos experimentalismos vai encontrar 

um quadro sócio-económico deprimido, onde o longo braço autárquico faz chegar quase a todo o lado 

a sua dependência, tanto a cidadãos como a organizações que interiorizam a ideia de que 

desagradar ao poder implica a possibilidade de retaliação, preferindo prosseguir os seus interesses 

com abordagens nos bastidores. 

 Recentemente, Villaverde Cabral (2003:31) afirmava que o sistema político português está 

anquilosado por desajustamento em relação às transformações sociais e que, neste quadro, os 

cidadãos podem exprimir-se livremente mas isso não tem efeito nenhum. Na democracia local 

periférica, porém, a liberdade de expressão dos cidadãos enfrenta o efeito plausível de causar 

prejuízo aos próprios. 

A ideia-chave é que se consegue atrair os cidadãos a aderir, a política é mais consentânea e 

a democracia melhor, uma vez que se caminha ao encontro da sociedade civil. Na relação dinâmica e 

contingente entre política e participação, a conjuntura actual representa um caso em que o 

predomínio está do lado político. A nosso ver o aspecto estruturante do espaço público, nesta 

circunstância, é a forma de dominação do Estado local sobre a sociedade, que é inibidora da 

vigilância e da cidadania activa. 
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Por um lado, a hegemonia do poder político é tão larga que consegue incluir os próprios 

cidadãos na sua rede de dependências e mecanismos coercivos e condicioná-los por essa via. Por 

outro lado, confirma-se a hipótese do espaço público ser débil em Portugal pelo facto das 

reivindicações “à luz do dia” serem meramente consultivas e suplantadas pelas negociadas no interior 

do sistema político (Baganha, 1999:194-5). 

Neste contexto, advoga-se que deontologia da vigilância pública só será possível com a 

coesão participativa dos cidadãos, apoio institucional forte e estratégias para captar o maior círculo 

de vozes disponíveis na sociedade. E isto é dizermos que as virtuosidades da democracia 

participativa se defendem fundir com a representativa na exacta medida em que melhor poderão tirar 

partido das novas tecnologias para ultrapassar as barreiras burocráticas da participação, 

aproximando a relação mais directa entre governantes e cidadãos, ao mesmo tempo que se avança 

na educação cívica. 

Em modo de reflexão fica a ideia de que o OP é apenas uma das muitas dinâmicas 

participativas que as tecnologias de informação sugerem ao processo democrático, e que por tal é 

capaz de promover uma cidadania e cultura política inovadora em todos os sectores da sociedade. 

Para além da ideia já lançada de que a democracia representativa é tanto mais plena quanto for 

participativa, retemo-nos na ideia de abertura por parte do Estado em acolher a aplicação destas 

dinâmicas de participação numa sociedade civil que se quer insistentemente participada. 

O tema da pesquisa não foi aqui esgotado nas suas possibilidades. Procurou-se apresentar 

alguns dos inúmeros factores que conformam uma dinâmica de participação como o OP. Uma 

actividade política, consciente do seu papel cívico, só pode existir na lucidez. Para tanto, esta prática 

deve apoiar-se sobre um saber, sobre a teoria que emerge constantemente da própria actividade, 

num processo recíproco de elucidação e transformação da realidade. Cada realidade gera diferentes 

arranjos e a análise de novas iniciativas pode contribuir para a ampliação do debate e a criação de 

uma base de informações que possa fornecer o feedback a este tipo de dinâmicas. Foi esta a 

expectativa desta pesquisa. 

 

A. Considerações finais 

 Da análise profunda dos programas de OP dos municípios de Palmela e Lisboa, parece-nos 

gritante a defesa de uma sociedade portuguesa participada, ainda que seja apoiada por promessas 

de modernidade, com valores e moral enquadrados em preceitos considerados «normais» para o 

padrão de um país em que a realidade local defende uma certa ordem tradicional. Na verdade, não 

se encontra neste instrumento um atractivo suficientemente inovador que envolva as autarquias ou 

mesmo os cidadãos. A hipótese inicial por nós levantada confronta-se com a possibilidade de os 

inputs enviados pelo cidadão equacionarem de facto equivalentes funcionais, substituindo a 

necessidade de OP que é preenchida por outro instrumento. 
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 Esta acepção comum que adoptamos para compreender a relação entre os governos 

autárquicos e a participação dos munícipes, mediada pelas TIC, é em parte falaciosa. Por um lado, a 

vontade dos cidadãos em participarem na coisa pública e por outro a proximidade ou afastamento 

que estes criam com os seus governantes. Ao mesmo tempo estes decisores também desencadeiam 

estratégias de chegarem aos cidadãos privilegiando determinados processos em detrimento de 

outros, escondendo ou realçando o real interesse que os seus munícipes de facto participem na 

tomada de decisões, que antes lhes estava exclusivamente vedado. Por outro lado, o 

desenvolvimento das TIC e de um conjunto de processos que modernizam a administração local e 

que competem entre si, despertando interesse nos munícipes que asseguram assim as suas 

necessidades. Retomando a primeira das hipóteses, julgamos que se confirma inteiramente que os 

governos locais pela sua transformação tecnológica e reconfiguração dos governos pela adaptação 

às novas TIC, têm ao seu dispor ferramentas de consulta e prestação de contas que concorrem com 

o OP 

 O instrumento analisado é incipiente e não está a ser aplicado, podendo vir a ser num futuro 

próximo, mas ainda assim a sua generalização demorará o seu tempo. Tais problemas e dificuldades 

na implementação do OP fazem-nos levantar a questão seguinte: porquê é que em Portugal o OP 

não está a ser disseminado? Os fundamentos que estão na base da explicação para esta fraca 

propagação poderão ser um motivo de pesquisa futura. Digamos que tentar perceber porque razão 

não é tão generalizado a aplicação do OP é algo que deixaremos em aberto, uma vez que ainda 

estamos numa fase inicial de execução do objecto.  

 Face ao que afirmamos, tudo nos leva a crer que a conjuntura e a organização dos governos 

locais limitam a implementação de processos como o OP. Julgamos aqui existir uma fraca 

confirmação da última hipótese do nosso estudo, em que refere que os municípios têm condições 

para assegurar as exigências do cidadão e promover a sua participação. Se a vontade política for 

levar a bom porto estas iniciativas o caminho faz-se no sentido do desenvolvimento de uma 

democracia representativa melhor. Se a aposta lhe for adversa, importa enfatizar que será este 

estudo uma tentativa para aprofundar que razões levam os governos locais a implementar este tipo 

de processo de forma tão deficiente. 
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ANEXO 1: Município de Palmela  
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ANEXO 2: Município de Lisboa 
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