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ferramentas para a cogovernança das cidades



ferramentas para a cogovernança das cidades
As ferramentas de cooperação para a co-governança da cidade são 
instrumentos urbanos ou políticas públicas que permitem ou fomentam a 
cooperação entre o poder público e seus cidadãos na implementação de 
projetos que visam o bem comum.

Essas ferramentas são cooperativas e permitem que os cidadãos tenham 
um papel deliberativo no processo de tomada de decisão em relação ao uso 
de espaços públicos.  



Fazem com que as administrações públicas sejam mais permeáveis e, 
portanto, capazes de trocar conhecimentos e cooperar com os cidadãos.
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Iniciativas cidadãs muitas vezes propõem soluções inovadoras para 
problemas urbanos. É urgente que estes experimentos possam se 
desenvolver para fortalecer a cidadania local e contribuir para novas 
experiências de governança e para a inovação nos serviços públicos.

Ter redes fortes de cidadãos locais torna os processos urbanos 
potencialmente mais democráticos e menos dependentes dos ciclos 
políticos.



ferramentas de cogovernança de espaços públicos

O espaço público é o espaço social onde a cidadania ocorre e pode ser 

exercida, onde as pessoas não devem ser excluídas ou rejeitadas, sendo 

essenciais no funcionamento da política democrática. Permite que as 

pessoas interajam e tenham um senso de identidade e comunidade. Deve 

ser o anfitrião de exemplos de uma sociedade mais igualitária, que 

permita trocas sociais diversas.



recursos
da 

administração

recursos
dos 

cidadãos

pacto 
de

cooperação
coexecução



podas
regulares, 

equipamentos, 
restos de poda 

para a terra,
mudas.

treinamento em 
permacultura, 

cuidados frequentes, 
novos plantios.

pacto 
de

cooperação
coexecução

exemplo: cuidado com canteiros de uma praça



LISBOA
>500.000 pessoas

>PIB per capita 22.800 €
>orçamento municipal 2018

800 milhões de € 



Lisboa
Estratégia BIP/ZIP(2010)

A Estratégia BIP / ZIP é um conjunto de ferramentas que, combinadas, 

apoiam projetos de pequena escala voltados à comunidade em bairros 

desfavorecidos, permitindo experimentações 'de baixo para' cima em 

diversas áreas — por exemplo, modelos de cogovernança, soluções de 

design e iniciativas culturais.
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Carta BIP/ZIP



~ 1/4 da cidade vive em áreas privadas ou BIP/ZIP.

O programa BIP / ZIP tem um orçamento 
de cerca de 1,6 milhões de euros por ano.

Quase 600 organizações participaram ativamente 
de projetos BIP/ZIP nas 8 edições do programa.

100% do orçamento do BIP/ZIP vem da Câmara Municipal, 
correspondendo a 6% do orçamento anual do 
Departamento de Habitação e Desenvolvimento Local do Município.



Estrutura Administrativa

Prefeitura

Departamento de 
Habitação e 

Desenvolvimento Local

Departamento de 
Habitação

Departamento de 
Habitação e 

Desenvolvimento Local

BIP/ZIP

> Reformulação dos projetos é 
possível (o BIP / ZIP é muito flexível)

> Contato próximo da Câmara com os 
locais

> Grupos informais podem participar 
(mínimo de 2 associações, sendo que 
uma é a 'líder')

> Projetos diversos aumentam a 
qualificação do espaço

+



2 de Maio Todos os Dias (2013)

Junta de Freguesia + 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa +
grupo informal de recém-formados +
associação de moradores

• organização de um espaço comunitário 
e seu entorno

• qualificação de uma praça que permite 
o acesso ao bairro à pé

• melhora e ampliação das hortas comunitárias

• capacitação dos moradores e atividades 
de educação socioambiental



BOLONHA
>390.000 pessoas

>PIB per capita 34.200 €
>orçamento municipal 2018

540 milhões de € 



Bolonha
Regulação de Bolonha (2014)

A Regulação de Bolonha é uma estrutura legal criada para responder às 

demandas dos cidadãos por acordos de cogovernança, já que os 

instrumentos existentes não eram capazes de permitir a cooperação entre 

o município e seus cidadãos na cogestão dos espaços públicos da cidade.



comuns urbanos

os bens, tangíveis, intangíveis e digitais que os 

cidadãos e o poder público, através de 

procedimentos participativos e deliberativos, 

reconhecem ser essenciais para o bem-estar 

individual e coletivo, compartilhando a 

responsabilidade de seus cuidados, com o fim 

de melhorar o usufruto coletivo.



Nos primeiros quatro anos, foram apresentadas cerca de 
600 propostas, das quais cerca de 450 foram 
transformadas em pactos de cooperação.

~ 150.000 € são investidos em pactos de colaboração 
todos os anos, o que corresponde a ~ 5% do orçamento 
anual da Área de Nova Cidadania, Inclusão Social e 
Bairros.

Quase 50% das propostas recebidas e assinadas pedem 
unicamente recursos não financeiros.



Estrutura Administrativa

Prefeitura

Diretor Geral

Departamento de Nova 
Cidadania, Inclusão Social 

e Bairros 

Unidade do Terceiro Setor e 
Cidadania Ativa

> Mesmo pequenas colaborações 
geram confiança

> A cooperação regulamentada pode 
levar à simplificação da burocracia

> A colaboração não financeira 
também é possível e eficaz

> Parcerias com instituições 
independentes asseguram avanço a 
longo prazo

> Quem pode se inscrever: pessoas, 
organizações, grupos 

Prefeito Executivo +



Piazza dei Colori (2015)

15 grupos, entre grupos informais, indivíduos,
associações, empresas, entre outros

•  manutenção e cuidado da área verde e do 
mobiliário urbano do parque (limpeza e pequenos 
reparos)

• promoção de atividades esportivas e de lazer

• preparação e cuidado de áreas de hortas 
comunitárias

• atividades comunitárias de socialização e 
convívio (artístico e cultural)

• monitoramento das 
necessidades de manutenção

• gerenciamento do painel de 
informações da comunidade

• promoção de ações educativas 
de conscientização 
socioambiental para a própria 
comunidade



MADRI
>3.3 milhões de pessoas
>PIB per capita 33.800 €

>orçamento municipal 2018
4.77 bilhões de € 

 



Madri
Ordenança de Cooperação Público-Social (2018)

A Ordenança é um marco legal para organizar e dar mais transparência e 

acessibilidade às possibilidades existentes de cooperação público-social. 

Ela trabalha em complementaridade com outras ferramentas do denso 

ecossistema de cooperação da cidade de Madri.







Propostas dos residentes apresentadas via Decide Madrid, 
somando 100 milhões de euros, serão implementadas em 2018.

Há 330.000 pessoas registradas no Decide Madrid, mais outras 
100.000 que não estão registradas, mas que participaram de uma 
consulta pessoalmente ou pelo correio.

Existem mais de 40 hortas comunitárias cadastradas na cidade.



Prefeita

Estrutura Administrativa

Área de Governo
de Coordenação Territorial e
Cooperação Público-Social 

Prefeitura
Coordenação Geral

Gerente da Cidade

Área de Governo de 
Participação Cidadã, 

Transparência e Governo 
Aberto

 

> Complementariedade com outras 
ferramentas municipais aumenta a 
eficácia

> Organizar os instrumentos 
existentes torna-os acessíveis

> Transparência é necessária desde o 
começo

> Há o registro de coletivos para que 
possam participar. 
(no Decide Madrid pode ser uma 
pessoa só)

+



Huerto Las Vías (2017)

Associação de Vizinhos Juan Duque +
Associação de Vizinhos Pasillo Verde-Imperial



Ecosistema de Cooperação

mapeamento de iniciativas
e recursos

legislação para
a cooperação

facilitação para o 
financiamento das 
iniciativas cidadãs

estruturas de apoio para o 
desenvolvimento de 

projetos-pilotos locais

plataformas online 
de participação

espaços e iniciativas para a 
formulação coletiva de 

projetos comuns e cultura 
política comunitária



> Mapeie os recursos existentes do município, bem como os 
grupos de cidadãos ativos.

> Desenvolva a ferramenta através da cocriação em diálogo 
com cidadãos e grupos ativos. Procure organizações 
independentes para fazer parcerias e convide a população a 
participar do processo.

> Coordene e integre os esforços com outras iniciativas de 
coprodução da cidade.

> Desenvolva processos amplamente inclusivos de 
apresentação de propostas pelos cidadãos, tanto on-line 
quanto offline.

> Simplifique: a ferramenta deve ser flexível e simplesmente 
escrita, e o processo de inscrição deve ser fácil.

> Esforce-se para cobrir uma ampla gama de tipos de 
projetos, considerando o cultural e imaterial como parte de 
uma visão abrangente dos processos de regeneração 
urbana.

> Considere o maior número possível de formas de 
colaboração: contribuições financeiras, empréstimos 
materiais, atribuições de espaço, parcerias técnicas, etc.

> Permita a participação de diferentes níveis da cidadania 
organizada: cidadãos ativos, grupos informais, pequenas e 
grandes associações, etc. Toda pessoa que tenha um 
endereço na cidade ou esteja registrada em uma instituição 
pública pode ser considerada um cidadão local.

> Tornar os critérios de avaliação claros para a aprovação de 
propostas. Sinalize melhorias necessárias nas propostas 
enviadas e permita que os cidadãos as enviem novamente, 
após realizar ajustes. Esta etapa pode oferecer um feedback 
valioso aos cidadãos e evitar situações em que boas 
propostas sejam rejeitadas devido a pequenas 
inconsistências.



> Coopere na implementação das propostas e no modelo de gestão 
compartilhada como um todo, monitorando de perto

> Garanta um formato administrativo consistente para a ferramenta 
de cooperação. Deve ser difícil de ser enfraquecida  
— tornando-se resistente à flutuação dos ciclos políticos — mas 
também permeável a atualizações periódicas e necessárias.

> Empregue mecanismos de transparência e monitoramento na 
coleta de todos os projetos de cooperação.

> Inclua um método para aprender com os projetos implementados 
que aprimora a própria ferramenta de cooperação e permite sua 
atualização regular para garantir que a ferramenta esteja 
satisfazendo as necessidades reais e atuais dos cidadãos e da 
cidade.

> Compartilhe um registro sobre sua experiência de experiência em 
cogovernança para tornar processos e conhecimentos acessíveis e 
públicos para a melhoria contínua de seu desenvolvimento.



Obrigada!

o livro 'Fazendo Junto' está disponível em inglês em

acidadeprecisa.org/doingittogetherbook

laura sobral
laura@laurasobral.com
contato@acidadeprecisa.org


