
Formulário de candidatura

PARTE 1: DADOS BÁSICOS
Detalhes da experiência (completar as informações abaixo de forma
clara e concisa)

Título da experiência: Participa.rio: o planejamento integrado com foco na escuta dos cariocas

Nome da cidade ou região: Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Habitantes da cidade ou território: 6.775.561

País: Brasil

Instituição candidata: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Website da experiência ou instituição participa.rio

Perfis da experiência ou instituição nos meios de comunicação social: não há

Data de início da experiência: 2018

Data de conclusão da experiência: em vigor

Orçamento da experiência: sem custo extra para o município.

Tipo de experiência
Marcar com um X na
coluna da direita

Nova experiência

Inovação sobre uma experiência existente

Continuidade de uma experiência x

Tipo de experiência

Marcar com um X na
coluna da direita
(pode ser escolhida
mais do que uma
opção)

Orçamentação participativa

Planejamento participativo x

Conselho Permanente

Espaço/oficina para diagnóstico,
monitorização, etc.

x

Audiência Pública/Fórum
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Votação/referendo

Assembleias / Júris cidadãos / Espaços
deliberativos

Governo eletrónico/ plataformas
governamentais/digitais abertas

x

Iniciativas legislativas/cidadãos

Outros (por favor especifique):

Objetivo da
experiência

Marcar com um X na
coluna da direita
(pode ser escolhida
mais do que uma
opção)

Atingir maiores níveis de igualdade na
participação

x

Incorporar a diversidade como critério de
inclusão

x

Empoderamento da comunidade x

Reforçar a cidadania não organizada

Expansão dos direitos dos cidadãos
relacionados com a participação política

x

Conectando diferentes instrumentos de
participação dentro de um 'ecossistema'
de democracia participativa.

x

Melhorar a qualidade da tomada de
decisões públicas através de mecanismos
de democracia participativa

x

Melhorar a eficácia e eficiência dos
mecanismos de democracia participativa

x

Melhorar a avaliação e o
acompanhamento dos mecanismos de
democracia participativa

x

Melhorar qualquer política pública através
da participação activa dos cidadãos

x
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Âmbito territorial

Marcar com um X na
coluna da direita
(pode escolher mais
do que uma opção)

Território no seu
conjunto

Local x

Regional

Distrito

Bairro

Área temática

Marcar com um X na
coluna da direita
(pode ser escolhida
mais do que uma
opção)

Governação x

Educação x

Transporte / Mobilidade x

Gestão urbana x

Saúde x

Segurança pública x

Ambiente / Alterações climáticas e/ou
agricultura urbana

x

Novos movimentos e associações sociais x

Cultura x

Habitação x

Criação de emprego x

Descentralização x

Desenvolvimento local x

Educação/formação x

Economia e/ou finanças x
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Normas legais x

Inclusão social x

Todos x

Outros (Escrever o tópico)

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
associados à
prática

Marcar com um X na
coluna da direita
(pode escolher mais
do que uma opção)

Podem também
acrescentar o
objetivo específico

ODS 1 - Erradicação da pobreza x

ODS 2 - Fome zero e agricultura
sustentável

x

ODS 3 - Saúde e bem-estar x

ODS 4 - Educação de qualidade x

ODS 5 - Igualdade de gênero x

ODS 6 - Água limpa e saneamento x

ODS 7 - Energia limpa e acessível x

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento
econômico

x

ODS 9 - Inovação infraestrutura

ODS 10 - Redução das desigualdades x

ODS 11 - Cidades e comunidades
sustentáveis

x

ODS 12 - Consumo e produção
responsáveis

x

ODS 13 - Ação contra a mudança global
do clima

x

ODS 14 - Vida na água

ODS 15 - Vida terrestre
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ODS 16 - Paz, justiça e instituições
eficazes

x

ODS 17 - Parcerias e meios de
implementação

PARTE 2: DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Por favor, preencha os seguintes campos de forma clara e concisa. Pode acrescentar ligações
se o considerar apropriado.

Contexto
Num máximo de 300 palavras, apresentar o contexto cultural, geográfico, histórico,
institucional e socioeconómico da cidade, território em que a experiência tem lugar.

Listada como Patrimônio Mundial pela UNESCO, com o título "Paisagens Cariocas entre a
Serra e o Mar" em 2012, o Rio de Janeiro possui um excepcional ambiente urbano que inclui
os elementos naturais fundamentais que moldaram e inspiraram o desenvolvimento da
cidade: dos picos mais altos do Parque Nacional da Tijuca e do Parque Nacional da Pedra
Branca - duas das maiores florestas urbanas do mundo - até o mar. Esta paisagem inclui o
Jardim Botânico, a Serra do Corcovado, com a famosa estátua do Cristo Redentor; assim
como os morros ao redor da Baía de Guanabara, que compreende as amplas paisagens
projetadas ao longo da Praia de Copacabana. A cidade também é reconhecida por inspirar
artistas, músicos, paisagistas e urbanistas devido à sua beleza e diversidade.

Com uma população de 6,5 milhões de habitantes e um PIB de 61,65 bilhões de dólares em
2019, o Rio de Janeiro é a segunda maior economia do Brasil e a maior parte da sua riqueza
é (65%) proveniente do setor de serviços. A cidade também detém um grande número de
universidades e institutos, é o segundo maior centro de pesquisa e desenvolvimento do
Brasil, responsável por 19% da produção científica nacional, de acordo com dados de 2005.

O Rio tem uma combinação heterogênea de infra-estrutura e paisagens naturais. É o lugar
onde o formal encontra o informal, promovendo debates rentáveis e proporcionando
momentos de lazer. Embora os assentamentos informais do Rio ("favelas") sejam reflexo de
um desenvolvimento urbano desigual, também são territórios férteis para a construção de
soluções urbanas criativas, inovadoras e sustentáveis.

O Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil e foi o centro político do país
até 1960. Até hoje, a cidade mantém em sua história, cultura e arquitetura uma parte
importante da memória do país.
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Precedentes
Explique os precedentes e as origens da experiência: se é a inovação de uma experiência
existente quais são as suas origens, se é uma nova experiência quais são os antecedentes na
participação na sua cidade/município/região. Pode também indicar se foi inspirado por
experiências noutras cidades/países. (Máximo de 300 palavras)

A cidade do Rio de Janeiro tem aproximado a população da gestão municipal por
intermédio de diversas estratégias participativas, tanto criando novos espaços para
inclusão de cidadãos na formulação de políticas públicas quanto promovendo ações de
conscientização, levando informação para os cariocas.

O uso intenso de mídias e redes digitais por parte da sociedade e importância dessas como
ferramenta de comunicação, informação e manifestação de valores, fizeram da internet um
espaço amplo e diverso para participação pública. Através de consultas e métodos de
engajamento, as plataformas digitais propiciam a atuação da população na
problematização de questões e interesses a partir de elaborações contextualizadas.

Partindo da compreensão de que a garantia da capilaridade das ações participativas é
essencial no estabelecimento dos processos democráticos de envolvimento social e
pensando nas estratégias de alcance e efetividade de ações, para auxiliar na aproximação
dos cariocas ao planejamento integrado da cidade, a Prefeitura do Rio colocou à disposição
da população a ferramenta Participa.Rio. A plataforma permite que o cidadão se envolva
nas decisões de planejamento da cidade; sendo uma ferramenta potente na manutenção
do diálogo entre a sociedade e o poder público, principalmente diante do enfrentamento da
COVID19 que impôs medidas restritivas às ações coletivas na cidade.

A plataforma hospeda múltiplas iniciativas de participação social voltadas para decisões
importantes para a construção das políticas públicas sustentáveis da cidade do Rio.

Objetivos da experiência
Qual dos objetivos enumerados na Parte 1 considera ser o mais importante, e apontar outros
objetivos notáveis da experiência (Em 100 palavras no máximo)

A plataforma Participa.rio hospeda múltiplas iniciativas com enquetes e pesquisas que têm
como objetivo aumentar o engajamento e disseminar a cultura de participação na
população local para construção do planejamento sustentável da cidade nos planos de
curto, médio e longo prazo. A plataforma objetiva ser um canal participativo de acesso
prático e rápido que hospeda todas as ações da prefeitura voltadas para o desenvolvimento
sustentável da cidade, auxiliando os gestores públicos na construção de políticas públicas
que atendam às necessidades da população proporcionando mais qualidade de vida.
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Metodologia
Descrever a metodologia da experiência: fases do processo, canais de participação (máximo
de 300 palavras).

O processo participativo da plataforma se estrutura em 4 ações: escutar, analisar, aplicar e
devolver e se dá em torno da ideia de promover um espaço no qual os cidadãos possam
não apenas responder a um questionário, mas se tornar parte do processo de planejamento
e construção da cidade do Rio.

A primeira ação é a escuta. Nessa etapa são elaboradas enquetes específicas para cada
iniciativa, nessas enquetes o cidadão tem a oportunidade de tomar conhecimento a
respeito do tema, ao passo em que se envolve na participação tendo um canal direto de
informação e comunicação com a gestão pública.

As áreas de participação são desenvolvidas para serem utilizadas de forma simples e
intuitiva. Todas as pessoas têm a oportunidade de priorizar, indicar e avaliar as ações
prioritárias para os seus bairros e para a cidade por meio de perguntas elaboradas com um
vocabulário acessível e de fácil compreensão.

Os múltiplos dados e sugestões gerados a partir das enquetes são levados para a segunda
fase, que é a fase de análise; onde as equipes da prefeitura analisam todos os dados
recebidos para que as solicitações possam ser aplicadas.

É imprescindível, a aplicação dos resultados da participação nos planos municipais. Por
isso, na fase de aplicação, buscamos atender o maior percentual possível das solicitações
e sugestões dadas pela população.

Como forma de manutenção e seguridade da cultura de participação social, a última fase
da participação se dá através das devolutivas. A plataforma Participa.rio, além de abrir
espaço para a escuta também proporciona transparência e respostas efetivas para os
cidadãos, mantendo a população cada vez mais engajada nas ações de participação social.

Inovação
…. Explique o que considera ser o aspecto mais inovador da prática. (Máximo 150 palavras)
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Em 2021, durante a pandemia da Covid19 a plataforma inova com as estratégias
participativas para construção do Plano Estratégico Municipal, com o desafio de suprir as
limitações do encontro e da troca presencial; de forma que todo o processo participativo
ocorreu de forma digital.

Para a construção do Plano foi desenvolvida, dentro da plataforma, a iniciativa
Participa.rio/retomada. Nela foram lançadas as enquetes de participação onde cada
cidadão teve a oportunidade de opinar e avaliar o desenvolvimento do Plano para a
retomada da cidade. A plataforma hospedou 5 enquetes, sendo duas delas dedicadas às
crianças. Através dessa iniciativa a população pode participar ativamente do processo de
construção do plano de forma segura, mediante as restrições impostas pela pandemia,
resultando em mais de 23.000 participações. O processo dinâmico e contínuo proposto
permitiu que as participações fossem absorvidas durante toda construção do Plano,
entendendo o cidadão como agente essencial no processo de retomada da cidade do Rio.

Inclusão
Aponte como tem sido importante incluir o maior número possível de grupos e populações
diversas e como o conseguiu. (Máximo 150 palavras)

Além de garantir uma linguagem acessível e realizar a ampla divulgação dos processos
digitais, também valorizamos o olhar dos pequenos.

Mais de 1/3 da população mundial é formada por crianças. A Prefeitura do Rio entende que
o processo de participação infantil deve acontecer nos espaços emblemáticos das
tomadas de decisão sobre o planejamento da cidade, incluindo, valorizando e assegurando
ações  para que as crianças possam expressar suas opiniões.

Com a importante parceria da Secretaria Municipal de Educação, escolas têm tido
protagonismo importante na participação social. No plano estratégico crianças e
adolescentes tiveram lugar especial na Plataforma: um formulário infantil, adaptado ao
currículo escolar para o público de 8 a 18 anos, que resultou em 13.462 contribuições.
Também desenvolvemos demais atividades específicas para o público infantil como as
atividades de detetives e arquitetos onde as crianças puderam enviar suas sugestões e
reclamações a respeito da cidade através de desenhos.

Comunicação
(Máximo 150 palavras)

As estratégias de comunicação tem foco no alcance da maior diversidade de perfis de
participantes e em todas as regiões da cidade. Para isso utilizamos variados tipos de
conteúdos, mídias digitais e contamos com a parceria de múltiplas redes de comunicação,
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profissionais dos órgãos internos e instituições externas.

São feitas publicações nas redes sociais oficiais da prefeitura e de parceiros. Ao longo dos
processos, estimulamos a realização de atividades descentralizadas como: lives para
explicação e divulgação das ondas de participação, postagens para compartilhamento via
Whatsapp, reportagens de TV, vídeos estratégicos para alcance do público jovem,
chamadas em mobiliário urbano, entre outros. Os conteúdos são trabalhados para atingir
diferentes públicos e disseminados em diferentes redes.

Na página online, destinada às iniciativas de participação, também disponibilizamos
conteúdos sintéticos para garantir a ampla conscientização e informação a respeito dos
processos municipais de planejamento.

Articulação com outros atores
Explicar como a experiência foi articulada com diferentes atores e processos simultâneos ou
pré-existentes. Que papéis assumiram estes participantes? Explicar o grau de sucesso desta
articulação.(Máximo de 150 palavras)

O participa.rio é uma plataforma coordenada pelo Escritório de Planejamento que se
articula com diferentes órgãos da esfera municipal, uma vez que é uma plataforma central
de participação social. Diversas secretarias hospedam enquetes a respeito de diferentes
temas trazendo sempre novos atores além do apoio dos Secretários Municipais para
divulgação dos processos participativos.

Para a construção do Plano Estratégico Municipal foi construída uma articulação com a
Secretaria de Juventude onde jovens voluntários participaram da estratégia dos “jovens
multiplicadores”. Além disso, a rede Municipal de Educação, através dos professores, ajuda
não somente na divulgação de enquetes com os alunos e responsáveis, como na aplicação
de atividades em sala de aula.

Através desses instrumentos e parcerias a participação social se torna capaz de envolver
diversos perfis da população contribuindo para maior representatividade nos resultados
participativos.

Avaliação:
Que mecanismos de avaliação foram implementados? Desenvolver se os cidadãos foram
envolvidos na avaliação da prática (300 palavras no máximo).

Todos os processos de participação construídos dentro do Participa.rio têm como
premissa a divulgação de resultados. Os resultados são disponibilizados através de
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gráficos interativos, cadernos, vídeos entre outros mecanismos, na medida em que as
enquetes são concluídas.

Os mecanismos de devolução dos resultados são definidos pelas secretarias responsáveis
pela enquete, entretanto o Escritório de Planejamento estabelece que os resultados devem
ser divulgados na plataforma bem como os seus desdobramentos na implementação de
planos, metas e ações.

Nas ações participativas desenvolvidas e geridas pelo próprio escritório todos os
resultados compilados, após análise da equipe de coordenação, são apresentados através
de um selo de Participação Social, dessa forma, toda vez que o selo aparece no decorrer do
Plano em questão, indica que aquela meta ou ação foi citada como prioritária para a
população ou incluída no plano a partir dos processos de participação.

Também são utilizados os cadernos de participação. Onde a população pode ter acesso ao
detalhamento do processo participativo, com informação a respeito da metodologia de
construção, relatórios de dados e apontamento de resultados.

A ferramenta também prevê o acompanhamento dos planos e projetos após o
encerramento da participação, de forma que a população tenha acesso às atualizações dos
desdobramentos da participação em forma de políticas públicas.

Algumas ações têm seus resultados apresentados em seminários e fóruns.

Impactos e resultados
Descrever os impactos e resultados do processo. Quantas pessoas participaram e quais são
os seus perfis. Quais têm sido os impactos nas políticas públicas, no funcionamento da
administração e nos cidadãos. (Máximo 300 palavras)

Criado em 2018 com o objetivo de disseminar a cultura de participação e promover o
desenvolvimento sustentável da cidade do Rio de Janeiro, a plataforma hoje já envolveu 11
órgãos municipais, com 16 iniciativas participativas e 27 enquetes que contaram com a
contribuição de mais de 60.000 cidadãos cariocas para a construção de planos municipais
e novas políticas públicas.

A primeira campanha participativa hospedada na plataforma foi a do Plano de
Desenvolvimento Sustentável que alcançou mais de 8000 participações online, tendo 100%
das solicitações da população atendidas pelo plano, garantiu o envolvimento de cidadãos
de todo o município.

A campanha do Reviver Centro, plano de recuperação urbanística, cultural, social e
econômica da região central da cidade, com o objetivo de identificar as prioridades da
população para que o Centro seja mais atrativo, as enquetes construídas na plataforma
contaram com mais de 8000 participações da população carioca.
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O processo participativo de revisão do Plano Diretor Municipal, que também aconteceu por
intermédio do Participa.rio, contou com 13.720 participações de cidadãos engajados em
repensar as dinâmicas de desenvolvimento na cidade da cidade.

Mediante o desafio de manter o crescimento da participação social em meio à crise da
pandemia da Covid 19, mais uma vez a plataforma se mostrou um instrumento potente de
participação social, onde a iniciativa do Planejamento Estratégico teve seu processo de
participação social inteiramente remoto e atingiu a marca de 23,860 participações, com
81,5% das solicitações totalmente atendidas pelo plano, onde 84% das iniciativas e 82% nas
metas incorporam os assuntos mais votados na participação social.

Dessa forma a plataforma gerida pelo Escritório de Planejamento segue abrindo caminhos
para participação social, firmando a cidade com a marca de uma gestão democrática. Uma
gestão que trabalha para a sociedade em busca de escolhas estratégicas para a melhora
dos serviços públicos e a ampliação de possibilidades futuras.

PARTE 3: RESUMO DA EXPERIÊNCIA

Resumo da experiência
Um resumo da experiência: origem, objetivos, funcionamento, resultados, seguimento e
avaliação (Não hesite em repetir aspetos que já foram escritos anteriormente, este resumo é
o que será partilhado na plataforma digital para a avaliação aberta e na publicação do
prémio).
(Em um máximo de 500 palavras)

A cidade do Rio de Janeiro tem se aproximado da gestão municipal da população por
intermédio de diversas estratégias participativas, tanto criando novos espaços para
inclusão do cidadão na formulação de políticas públicas quanto promovendo ações de
conscientização, levando informação para os cariocas.

Partindo da compreensão de que a garantia da capilaridade das ações participativas é
essencial no estabelecimento dos processos democráticos de envolvimento social e
pensando nas estratégias de alcance e efetividade de ações, para auxiliar na aproximação
dos cariocas ao planejamento integrado da cidade, a Prefeitura do Rio colocou à disposição
da população a ferramenta Participa.Rio.

Criada em 2018, a plataforma hospeda múltiplas iniciativas com enquetes e pesquisas que
têm como objetivo aumentar o engajamento e disseminar a cultura de participação na
população carioca para construção do planejamento sustentável da cidade nos planos de
curto, médio e longo prazo; sendo um canal participativo de acesso prático e rápido,
auxiliando os gestores públicos na construção de políticas públicas que atendam às
necessidades da população proporcionando mais qualidade de vida.
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Estruturada a partir de 4 ações: escutar, analisar, aplicar e devolver a ferramenta
Participa.rio é um canal onde os cidadãos podem se tornar parte do processo de
planejamento e construção da cidade do Rio. Além disso, abre espaço para a escuta,
proporcionando transparência e respostas efetivas para os cidadãos, mantendo a
população cada vez mais engajada nas ações de participação social.

Coordenada pelo Escritório de Planejamento da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a
ferramenta se articula com diferentes órgãos da esfera municipal, uma vez que é uma
plataforma central de participação social. Diversas secretarias têm a oportunidade de
hospedar enquetes a respeito de diferentes temas trazendo sempre novos atores além do
apoio dos Secretários Municipais para divulgação dos processos participativos.

Desde sua criação a plataforma já envolveu 11 órgãos municipais, com 16 iniciativas
participativas e 27 enquetes que contaram com a contribuição de mais de 60.000 cidadãos
cariocas para a construção de planos municipais e novas políticas públicas; abrindo
caminhos para participação social e firmando a cidade com a marca de uma gestão
democrática. Uma gestão que trabalha para a sociedade em busca de escolhas
estratégicas para a melhora dos serviços públicos e a ampliação de possibilidades futuras.

Convidamo-lo a partilhar anexos para melhor ilustrar a sua experiência: vídeos,
fotos, documentos.... Pode enviá-los através de um grande sistema de entrega de
documentos como WeTransfer, Dropbox ou Google Drive.
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