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PROMOVER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  
Envolvendo todas as cidadãs e cidadãos com as 
instituições da comunidade,  pretendeu-se contribuir 
para:  

• um maior grau de consciência dos direitos humanos,  

• aumentar e melhorar  as práticas de cidadania, 

• reduzir desigualdades,  

• fortalecer relações inclusivas, solidárias e intergeracionais,  

• construir desenvolvimento com base na participação 
democrática. 

FINALIDADE E OBJETIVOS 



• GRUPOS DE ENCONTRO (23) – facilitação e 
animação de grupos de Crianças, Jovens, 
Seniores e Famílias. 

• FÓRUM DA CIDADANIA (7) - ponte entre 
cidadãos e instituições, entre democracia 
participativa e democracia representativa.  

• PROCESSO CONTÍNUO DE REFLEXÃO-AÇÃO - 
baseado nos princípios da  educação não-
formal e informal, aprender fazendo. 

 

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

“Ninguém liberta ninguém; Ninguém se liberta sozinho;  
Homens e Mulheres libertam-se em comunhão.” 

Paulo Freire 



MAPEAR 
TERRITÓRIO E/OU 

TEMAS DE 
INTERESSE 

PARTILHAR IDEIAS E 
TROCAR OPINIÕES 

OBSERVAR LOCAIS 
E/OU APROFUNDAR 

CONHECIMENTOS 

PROCURAR MAIS 
INFORMAÇÃO E 

CONVERSAR COM 
OUTRAS PESSOAS 

E/OU GRUPOS  

SISTEMATIZAR E 
TOMAR 

DECISÕES SOBRE  A 
INTERVENÇÃO A 

REALIZAR 

PROPOR E 
NEGOCIAR COM 
AUTORIDADES 

PLANIFICAR A 
INTERVENÇÃO 

EXECUÇÃO 
COLABORATIVA 

MONITORIZAR E 
AVALIAR 

DIALOGAR 

DEBATER 

REFLETIR 

PARTILHAR 

GRUPOS DE ENCONTRO - METODOLOGIA 



Inspirado no programa da 
UNICEF – Cidade Amiga das 
Crianças.  

As crianças tomam 
consciência do seu direito à 
participação, praticando-o. 

Paços da Serra, Arcozelo e 
Vila Nova de Tazem 

GRUPOS DE ENCONTRO DE CRIANÇAS 

 

 

 



Inspirado na ideia das 
Cidades Amigas dos Idosos 
da OMS. 

Com seniores e pessoas 
idosas institucionalizadas, 
reconstruindo identidades e 
capacidades. 

Gouveia e Aldeias 

 

GRUPOS DE ENCONTRO DE SENIORES 



Sessões sobre temas como a 
Igualdade e a Violência de Género, o 
Bullying, a Pena de Morte, o 
Racismo, as Migrações, etc. que 
resultaram em propostas e ações na 
comunidade.  

 

Com o Agrupamento de Escolas e o 
Instituto de Gouveia – Escola 

Profissional  

GRUPOS DE ENCONTRO DE JOVENS 



Desenvolvimento de 
competências parentais 
conducentes ao fomento 
de práticas democráticas 
e de participação na vida 
da comunidade. 

Paços da Serra, Vila Nova 
de Tazem, Gouveia.  

GRUPOS DE ENCONTRO DE FAMÍLIAS 



•  Limpeza de espaços verdes 

•  Ações de melhoria de espaços 
públicos 

•  Expedições Fotográficas 

•  Passeios de (re)descoberta do 
território 

•  Festas e Convívios Comunitários  

•  Sessões de sensibilização sobre 
temas de DH 

•  Ações Culturais 

•  Murais  

•  Programas de Rádio 

• … 

 

 

 

EXEMPLOS DE PROPOSTAS & AÇÕES DOS GE 



Espaço privilegiado de diálogo e 
apresentação de propostas dos 
grupos de encontro a autarcas e 
outras pessoas detentoras de 
cargos públicos.  

 

Algumas reuniões foram temáticas: 

– Democracia Participativa 

– Igualdade de Género 

– Diversidade Cultural e Migrações 

 

< CONSTRUIR EM CONJUNTO> 

 

FÓRUM DA CIDADANIA 



• Adesão a campanhas e iniciativas 
mundiais  

• Recolha de assinaturas 

• Debates, tertúlias e seminários 

• Encontro de Autarcas 

• Intercâmbios 

• Workshop de Danças 

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 



•  23 Grupos de Encontro (cerca de 300 pessoas mais 
conscientes e ativas) 

•  Fórum da Cidadania (espaço inclusivo de participação e 
democracia participativa) 

•  Mais de 37 propostas que envolveram a participação 
ativa de cidadãs e cidadãos 

•  26 parcerias locais e nacionais 

•  Mais de 15 temas de Direitos Humanos abordados  

•  1 plataforma digital: cidadaniagouveia.pt 

•  1 jogo lúdico-pedagógico (online e tabuleiro) 

 

 

 

RESULTADOS 



ALGUNS DESAFIOS… 

• Falta de tempo e energia para a participação 

• Desconfiança, ceticismo e descrença  

• Crenças e hábitos inculcados  

• Contexto polarizado, adverso ao respeito pela 
diversidade de opiniões (medo do dissenso) 

• Dificuldades de comunicação e desqualificação da 
participação 

• Resistência à mudança e à partilha do poder 

• Dependência de líderes e/ou facilitadoras   

 



• Partir das pessoas (que são as protagnistas dos processos) 
e dos territórios; 

• Acreditar e ser capaz de identificar o potencial de cada 
pessoa; 

• Desenvolver relações de empatia e confiança, tendo em 
vista o empoderamento; 

• Respeitar profundamente a dignidade e a história de vida 
das pessoas; 

• Manter canais abertos: ligações entre grupos e entre estes 
e instituições; 

• Acesso aos espaços de poder: visibilidade pública; 

 

ALGUMAS APRENDIZAGENS… 



• Promover uma participação “concreta”;  

• Flexibilidade, abertura, criatividade e persistência; 

• Capacidade de reflexão, análise e negociação; 

• Avaliação e formação contínua, com acesso a olhares e 
contributos críticos externos - exigência, humildade e 
honestidade; 

• Manter o foco na grande finalidade da intervenção e 
nas pessoas; 

• Acreditar… 

 

 
 

 

ALGUMAS APRENDIZAGENS… 



http://cidadaniagouveia.pt/| www.facebook.com/aventuramundocidadania  

 

FUTURO… 

participação é conquista para significar que é 
processo, no sentido legítimo do termo: infindável, 

em constante vir-a-ser, sempre se fazendo”  
Pedro Demo 

Ampliar os espaços de participação e 
superar visões preconceituosas 
relativamente ao papel de autarcas e 
cidadania, pois só assim conseguiremos 
redesenhar o futuro do interior, 
promover o planeamento participativo 
e garantir um sentido de 
responsabilidade coletiva. 

http://cidadaniagouveia.pt/|
http://www.facebook.com/aventuramundocidadania

