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O Lernforum Bürgerkommune 
Dar forma à participação pública e ao empenho cívico em áreas rurais 
 

 

Currículo nacional alemão - Resumo 

O Lernforum Bürgerkommune é um novo curso inovador destinado a elementos do público em 

geral, funcionários públicos locais e políticos de pequenas comunidades rurais. O curso procura 

melhorar a cooperação entre os três grupos. Ao trabalharem num ambiente de aprendizagem 

partilhado, os participantes refletem nos conceitos e nas funções que lhes são inerentes. Numa 

série de intercâmbios intensivos, os intervenientes examinam as condições estruturais necessá-

rias para o sucesso dos processos participativos. Deste modo, podem aplicar os conhecimentos 

recém-apreendidos à organização de tais processos nos respetivos contextos domésticos. Ao 

fazê-lo, tornam-se agentes de mudança para uma nova cultura de envolvimento participativo 

mais vasto. 

 

Currículo para o seminário alemão  

Seminário Bloco 1 

1 Boas-vindas e introdução 

2 Conceito do seminário e expectativas 

3 Empenho cívico e participação pública em pequenos municípios de Baden-

Württemberg 

4 Conhecimento das necessidades locais e sua integração num diálogo 

5 Motivação e inclusão de atores locais de participação pública e empenho cívico 

6 Trabalho conjunto para o desenvolvimento de objetivos e visões locais sustentáveis 
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Seminário Bloco 2 

7 Planeamento de processos de grupo e seleção de métodos 

8 Exemplo: o conselho de cidadãos é um modelo adequado para pequenos municípios 

em Baden-Württemberg? 

9 Tomada conjunta de decisões para processos de desenvolvimento sustentável ao nível 

local 

10  Planeamento bem-sucedido do empenho cívico e da participação pública  

Seminário Bloco 3 

11 Tutoria por pares: soluções práticas para o empenho cívico e a participação pública ao 

nível local 

12 Exemplo: o BEreit Büro: como é que os cidadãos locais e os municípios entendem o 

Bürgerkommune (município dos cidadãos)? 

13 Avaliação e reações 

 

Os seminários começam por despertar a consciência para a diversidade de atitudes em relação 

ao empenho cívico e à participação do público e para as oportunidades e os riscos que ambos 

apresentam a partir da perspetiva de elementos do público em geral, de funcionários públicos e 

de políticos em relação a tais situações. Os participantes aprendem a avaliar as necessidades 

dos vários intervenientes envolvidos e a refletir nas situações específicas de pequenos municí-

pios no planeamento e na implementação dos processos de participação.  

O seminário prossegue com destaque para a sequência típica resultante da identificação de uma 

necessidade e do processo de desenvolvimento de um projeto para a consolidação de uma par-

ceria de sucesso. Esta fase abrange uma ampla gama de informação de contexto e inclui exem-

plos, métodos e o necessário conjunto de aptidões para planear e conduzir processos participati-

vos. O planeamento de projetos reais e a aplicação de um método retirado da tutoria por pares 

complementa a abordagem orientada para a prática. 

Uma abordagem integrada ao empenho cívico e à participação pública permite dar relevo às si-

nergias e às inter-relações inerentes a ambas as formas de ação. Os métodos e exemplos práti-

cos são selecionados pela sua adequação a ambos os campos. Trabalhando em grupos, os inter-

venientes são desafiados a experimentar uma mudança de perspetiva; aprender com os restan-

tes participantes de uma forma colaborativa.  

O seminário está estruturado segundo três princípios orientadores:  

 Os módulos começam por definir, analisar e classificar os conhecimentos atuais dos par-

ticipantes. Estes estão agora em posição de relacionar os conhecimentos recém-

adquiridos com a sua experiência anterior bem como de ativar as suas aptidões existen-

tes.  

 As regras elementares de participação colaborativa permitem aos participantes reverem 

as atitudes existentes. O catálogo de regras assim definido disponibiliza uma fonte de 

orientação duradoura. 

 No próprio seminário, os participantes planeiam passos concretos para ações adicionais 

nos respetivos contextos domésticos.  

O seminário de teste era constituído por três partes: duas sessões de um dia e meio e um dia 

incidindo em exemplos práticos e tutoria por pares. Foi frequentado por cidadãos, funcionários 
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públicos e decisores políticos em números quase iguais. Todos os participantes do curso de teste 

responderam que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o seminário. Todos concordaram 

que os exemplos práticos e as metodologias abrangidas tinham sido muito úteis. Os participan-

tes valorizaram em particular o intercâmbio de experiências com os restantes participantes do 

curso bem como a repetida troca de perspetivas que lhes proporcionou um conhecimento de 

abordagens e opiniões alternativas. A mistura de representantes dos três grupos-alvo revelou-se 

especialmente benéfica, tal como a participação de um conjunto de equipas locais (duas-três 

pessoas de um único local). Sobretudo estas equipas aproveitaram a oportunidade para discuti-

rem novas ideias durante e após o seminário no que se refere à situação no respetivo município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última atualização: Outubro de 2014 

É possível obter informações complementares em: www.quapro.eu 

 

Dados de contacto: 

forum für internationale entwicklung + planung (finep) 

fórum para desenvolvimento internacional + planeamento 

Plochinger Straße 6 

73730 Esslingen 

Alemanha 

www.finep.org // info@finep.org 
 

O aspeto mais valioso foi a 

perspetiva inversa.  
Consegui perceber muito 

mais.” 

“Adquiri diver-

sas ferramen-

tas.” 

“Nunca teria sido capaz 

de perceber a posição 

dos cidadãos.” 
“Participação não 

significa iniciar o pro-

cesso,  

mas facilitá-lo." 

“Agora sou ca-

paz de definir 

objetivos claros: 

Agora sou capaz 

de avaliar a 

enorme impor-

tância de moti-

var e incluir os 

cidadãos.” 

Este artigo foi financiado com o apoio da Comissão Europeia e da Fundação Baden-Württemberg. O documen-

to reflete apenas os pontos de vista da equipa do projeto: nem a Comissão, nem a Fundação Baden-

Württemberg podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações nelas 

contidas. 

http://www.quapro.eu/

