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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO PMUS
Princípios | Abordagens
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Planeamento de transporte: Onde pode
falhar?
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A participação é um princípio básico do
PMUS
▪

A comunicação torna-se parte estratégica do planeamento de
transporte.

▪

Planeando as pessoas!

▪

Envolva as partes interessadas e os cidadãos

▪

Implica o envolvimento do público e fortalece o apoio público

▪

Parte essencial da construção da comunidade: envolva ativamente os
utilizadores finais!
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A participação é um princípio básico do
PMUS

http://www.sump-challenges.eu/kits

Fonte: European Platform on Sustainable
Urban Mobility Plans
www.eltis.org/mobility-plans
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A Mudança: Como organizar uma
participação eficiente e efetiva no PMUS?
Planeamento Tradicional de Transportes

Planeamento Sustentável da Mobilidade Urbana

Concentra-se no tráfego

Concentra-se nas pessoas

Objetivo principal: capacidade do fluxo de
tráfego e velocidade

Objetivo Primário: Acessibilidade e Qualidade de Vida

Com foco modal

Desenvolvimento equilibrado de todos os modos de transporte
relevantes e mudança para modos sustentáveis

Infraestrutura como tema principal

Combinação de infra-estrutura, mercado, serviços, mecanismos,
informação e promoção

Documento de planeamento setorial

Documento de planeamento setorial consistente e complementar às
políticas relacionadas

Plano de entrega a curto e médio prazo

Plano de entrega de curto e médio prazos incorporado numa visão e
estratégia de longo prazo

Relacionado a uma área administrativa

Relacionado a uma área funcional com base nos padrões de viagem ao
trabalho

Domínio dos engenheiros de transporte

Equipas de planeamento interdisciplinares

Planeamento por especialistas

Planeamento com o envolvimento das partes interessadas usando uma
abordagem transparente e participativa

Avaliação de impacto limitada

Avaliação intensiva de impactos e modelagem de um processo de
aprendizagem
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Diferentes visões de política sobre
participação

O PMUS é mais bem sucedido na atmosfera de diálogo

Tipo de política
Política fechada

Política semi aberta

Política
Transparente

Nível de comunicação
Relações Públicas
(obrigatório)

Informação

Consulta
(cidadão = cliente)

Audiências

Parceria (cidadão
responsável)

Várias técnicas de
envolvimento

Mensagem política
Nós decidimos o
que é bom!

Diga-nos o que você
pensa que é bom e
nós teremos em
consideração!
Juntos podemos
fazer a diferença!
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Práticas de participação na Europa

É importante engajar atores que possam fazer um avanço significativo na
adoção de um planeamento de mobilidade urbana mais sustentável.
▪

Países com procedimentos formais e obrigatórios de consulta para projetos de
transporte de médio e grande porte, bem como para o desenvolvimento de
planos de transporte e PMUS

▪

Países com experiência em ferramentas de envolvimento inovadoras

▪

Países com procedimentos formais não exclusivos ou muito limitados para
envolver os cidadãos e as partes interessadas

Visite o site da Eltis para exemplos mais detalhados!
www.eltis.org
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Barreiras à participação bem sucedida
O dilema da participação é um problema comum
▪

Falta de vontade política e apoio para levar a cabo um processo de participação
em profundidade

▪

Capacidades financeiras e de pessoal limitadas dentro das autoridades locais

▪

Falta de habilidades em como planear e realizar um processo de participação

▪

Fadiga das consultas, refletindo o baixo interesse e a consciencialização do
planeamento dos transportes entre os cidadãos e grupos de partes
interessadas; por exemplo. No Reino Unido

▪

Um desequilíbrio de partes interessadas (grupos difíceis de alcançar, grandes
paradigma,…)

▪

Dificuldades para iniciar mudanças comportamentais

▪

Falta de uma tradição de participação em alguns países europeus
Source: SUMP CH4LLENGE project
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CONDUZIR A PARTICIPAÇÃO
Análise | Recursos | Ferramentas | Avaliação
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Iniciar Análise: Assunto - Âmbito - Contexto

Onde começar?
▪

Âmbito geográfico?

▪

Requerimentos legais?

▪

Conhecimento do tópico?

▪

Novidade?

▪

Complexidade?

▪

Controverso?

▪

Tradição em participação?

▪

Opiniões sobre participação?

▪

Outro contexto de planeamento?

Plano

Projecto

Medida
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Categorias das partes interessadas
Quais são as categorias de partes interessadas afetadas ou envolvidas no
PMUS?
▪

Cidadãos (habitantes da área de PMUS)

▪

Intervenientes primários (afetados em ultima análise)

▪

Principais partes interessadas (institucional / posição de poder)

▪

Intermediários / multiplicadores intermediários (ampla gama de organizações que
implementam, experimentam, informam e relatam)
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Níveis de envolvimento

Influência / capacitação

Conheça as
suas
necessidades
Consultar, envolver,
colaborar

Agentes-chave
Envolva, colabore,
capacite

Menos
significativo

Mostrar
consideração

informar

Consultar, envolver

Afetado por PMUS
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Gerir tempo e procedimentos
A participação no PMUS é uma história sem fim!
▪

Esteja ciente da cultura organizacional e dos procedimentos de tomada de
decisão

▪

Indique um gestor de participação

▪

Participação contínua em todas as etapas do processo (slide 6)

▪

Comece o mais cedo possível

▪

Comunicar marcos

▪

Dê bastante tempo para participação

▪

Seja flexível

▪

Alocar orçamento suficiente para participação
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Ferramentas apropriadas mistas

Não existe uma única ferramenta, mas estas dependem dos critérios de
escolha!
▪

Qual o seu objetivo?

▪

Em que estágio está?

▪

Qual é a natureza e o âmbito do problema?

▪

Quem quer envolver?

▪

Qual é o nível de envolvimento a alcançar?

▪

Que orçamento e tempo estão disponíveis?
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GUIDEMAPS
O Manual de Encorajamento de Partes Interessadas inclui
vários modelos para diferentes técnicas

http://civitas.eu/sites/default/files/guidemapshandbook_web.pdf
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Ch4allange Manual de Participação PMUS

http://www.sump-challenges.eu/kits
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Ferramentas adequadas para o desenvolvimento de
PMUS
(Ch4llange Manual de Participação do PMUS)

Estabelecer as
condições básicas e
desenvolver cenários

Desenvolvimento de
visões, objetivos e
metas

Elaboração de plano

Apresentação do
esboço do PMUS

Ferramentas de comunicação para todo o processo PMUS

• Material informative
• Gabinetes de informação no espaço público
• Centro de informações PMUS

• Boletim informativo, e-mails
• Mídia social
• Eventos de informação

• Conferências de imprensa
• Radiodifusão (rádio, TV)
• Linhas telefônicas de informações

Ferramentas de envolvimento para atividades de participação contínua

• Mesa Redonda das Partes Interessadas
• Comité consultivo de cidadão

• Série de workshops com cidadãos e /
ou partes interessadas
• Série do grupos focais

• Fórum baseado na Web
• Investigação junto dos cidadãos
(por exemplo, em cenários, visão, medidas)

Outras ferramentas de envolvimento para a fase de desenvolvimento do PMUS selecionado

• Investigação por questionário
• Técnicas de entrevista
• Entrevistas com pessoas-chave
• Pesquisa Delphi
• Grupo de trabalho técnico
• Evento de espaço aberto
• Crowd sourcing, e.
exercícios de mapeamento

• Entrevistas com pessoas-chave
• Pesquisa Delphi
• Evento de investigação futura
• Grupo de trabalho técnico
• Evento de visualizaçãoo
• Evento de espaço aberto

• Eventos sobre os tópicos
• Debates à noite/fim de dia
• Revisão por pares
• Medida interativa
formatos de seleção (por
exemplo, concurso, votação online)

Fonte: Ch4llange SUMP Participation Manual, 2016

• Reuniões com grupos-alvo
específicos
• Debate à noite /fim do dia
• Audiências públicas
• Fórum de discussão do PMUS
• Exposição PMUS
• Exercícios de voto
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Ferramentas exemplares para diferentes
níveis
Empower
Colocar a tomada de decisões nas
mãos dos cidadãos e das partes
interessadas

Colaborar
Parceria com cidadãos e partes interessadas
em cada aspecto da decisão, incluindo o
desenvolvimento de alternativas e a
identificação de soluções preferidas

•
•
•
•
•
•

Decisões Delegadas
Referendo

Workshops de investigações futuras
Júri do cidadão
Comité Consultivo
Mesa redonda

Envolver
Trabalhar diretamente com cidadãos e partes
interessadas ao longo do processo para
garantir que as questões e preocupações
sejam consistentemente compreendidas e
consideradas

Consultar
Obter feedback de cidadãos e partes
interessadas sobre análise, alternativas e /
ou decisões.

Informar
Fornecer informações equilibradas e
objetivas para auxiliar na compreensão de
problemas, alternativas e / ou soluções.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Workshops
Pesquisa de opinião
Reuniões em espaço aberto

Investigações
Grupos focais
Audiências públicas

Evento informativo e publicações
Briefings
Casas abertas

Adaptado de Ch4allange SUMP Participation Manual
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Exemplo das partes interessadas:
A mesa redonda do PMUS de Dresden
Comité Diretor liderado pelo representante Jörn Marx
Representantes dos grupos de vereadores, chefes de departamento, funcionários da Câmara de Dresden, conselheiros, gestores de projeto,
facilitadores de mesas redondas

Política
Conselho Municipal /
Comités / porta-vozes de
políticas de planeamento

Conselho consultivo
científico

Mesa redonda
Liderado pelo representante Jörn Marx
com moderador
Provedores de transporte (3 lugares)
Associação de transporte (3 lugares)
Associação empresarial (3 assentos)
Grupo de projeto de PMUS de administração
de cidade (3 assentos)
Outros interesses sociais (6 lugares)
Grupos da Câmara Municipal (6 lugares)
Porta-voz do conselho consultivo científico em capacidade consultiva

Representantes da áreas de
investigação relacionadas com
transporte
Universidade de Tecnologia de
Dresden e outras instituições de
pesquisa alemãs

Grupo de projeto de administração de cidade

Região /
vizinhos

21

Exemplo das partes interessadas:
O Debate Público de Dresden

Online
Gabinete de
informação
Análise
Para mais informações, veja www.dresdner-debatte.de
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Canais de engajamento das partes
interessadas
Alto
registos de
emissão
Revisão de
documentos
alertas
direcionados

Manter satisfeito

Documento
de coautoria

Atribuição
de tarefas
Registo
de
riscos

Wikis

Trabalhar em conjunto

Secure file
sharing

Informe + consulte + colabore

Influência das partes
interessadas

Informar + consultar
Links para
artigos

Blogs de
projetos

Atualizações
de
Informações

Partes
Interessada
s
Perfis /
Bancos de
Dados

Analisando
e
reportando

Fóruns de
discussão

página do
Facebook
RSS Feeds

Tweets

Mostrar consideração

Informar
página web
pública

Consulta
eletrônica
formal

Moderação
de
mensagens

Esforço mínimo

Baixo

Diários da
equipa

Gestão de
equipe

Pesquisas
rápidas
Canal do
Youtube

Interesse das partes
Interessadas

Informar + consultar
Pesquisas
on-line

Ideação

Alto
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Comunicar o progresso do PMUS ao público
SOCIOECONOMIA

Ganho para a sociedade por km extra percorrido
de bicicleta em Copenhaga

Custo para a sociedade por extra km
percorrido de carro em Copenhaga

BENEFÍCIOS À SAÚDE
DO CICLISMO

2012 cidadãos de Copenhaga possuía aproximadamente 650.000 carros e
125.000 carros, correspondendo a 5,2 para carros

Redução da mortalidade de adultos que
entram e saem do trabalho todos os dias

Valor dos benefícios para a saúde do
ciclismo em Copenhaga (DKK)

Todos os cidadãos de
Copenhaga têm acesso a uma
bicicleta

Copenhaga
Excertos do relatório das Contas
Verdes de Copenhaga 2012.
Fonte da imagem : City of Copenhagen
Modo de transporte primário para viagens ao trabalho ou educação na cidade de Copenhaga, 1996-2012
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CONCLUSÕES
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Reflexões críticas da prática atual

Cada vez mais, as cidades mudam de top-down para (mais) um
planeamento colaborativo!
▪

É uma tendência ou um fenômeno de “participação”?

▪

A qualidade das decisões está a aumentar ou a diminuir?

▪

A participação é um caminho para a democracia?

▪

Democrático = Aceitação? (voz de pequenos grupos contra o público ...)

▪

É possível incorporar resultados em processos de planeamento técnico em
andamento?

▪

É possível chegar a uma decisão comum e aceite?
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Seja positivo sobre o seu PMUS
Uma mudança nunca é fácil, mas logo se tornará melhor!
▪

Primeiras coisas primeiro e comece com uma visão!

▪

Use cidadãos dando bons exemplos, eles são multiplicadores!

▪

Mantenha as pessoas informadas sobre o que está a acontecer!

▪

Visualize, evite o jargão, torne-o divertido!

▪

Combine participação com média e marketing!

▪

Aplique atitudes-chave e crie confiança, compreensão, respeito, disposição!

▪

Tome ideias sobre o mérito, não o status da pessoa que o fornece!

▪

Desenvolva o cenário de gestão de risco! (dê um passo atrás se der errado)

▪

A participação é um processo de aprendizagem para a cidade e os
participantes
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Seu balcão único

A CIVITAS PROSPERITY é membro da Plataforma Europeia sobre Planos de
Mobilidade Urbana Sustentável e produz vários relatórios técnicos e outras
estratégias para fornecer contributos sobre PMUS.

Saiba mais em www.eltis.org/mobility-plans e www.sump-network.eu
Entre em contacto com CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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