
  

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
 
 
 

A ideia 
A micro-ação “Nós e o nosso Bairro” foi desenvolvida por seis instituições pertencentes ao 
Observatório de Braga, de áreas de intervenção diversificadas, tais como: apoio à terceira idade, 
juventude, apoio social à comunidade e desenvolvimento local. Essas instituições são: o Lar N.ª 
Sra. do Sameiro; o Instituto Português da Juventude; a Câmara Municipal de Braga); a Associação 
Olho Vivo; a Associação Famílias e a Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Braga). Este grupo 
uniu esforços no sentido de constituir uma parceria no desenvolvimento de um projeto comum 
que promovesse a participação ativa de uma população em situação de vulnerabilidade social, 
num processo em que os mesmos são agentes nas decisões de mudança da sua própria 
condição. 
O Bairro das Enguardas, em Braga, é um local sobre o qual recai todo um conjunto de problemas 
de ordem económica, social e cultural, o que nos levou a pensar na necessidade de promover a 
participação da população que ali reside de forma a identificarmos as necessidades sentidas por 
essas pessoas com vista à identificação de estratégias concertadas para ultrapassar esses 
problemas. 
Uma via possível que poderá ajudar a encontrar respostas adequadas poderá passar pela 
constituição de uma Associação de Moradores ou de outra forma de organização coletiva que 
os residentes do bairro entendam necessária. Neste sentido, optamos por desenvolver uma 
experiência para ativar a participação dos residentes do Bairro das Enguardas, promovendo a 
melhoria das suas competências pessoais e sociais, contribuindo assim para o empowerment 
dessa população. Esta experiência teve como objetivos específicos a elaboração de um 
diagnóstico participativo das necessidades e problemas, a promoção de ações de sensibilização 
e informação sobre problemáticas identificadas no bairro e a sensibilização para a necessidade 
de criar-se uma associação de moradores. 
 

Como se desenvolveu a Ação 
Numa primeira fase identificamos as potencialidades existentes, nomeadamente os projetos e 
entidades com intervenção no Bairro, bem como estudos e diagnósticos elaborados, de modo a 
evitar uma sobreposição de ações e projetos sociais. 
Neste contexto, realizámos uma sessão de trabalho com as educadoras e crianças do ATL da 
Associação Famílias, implantada no Bairro, o qual permitiu o conhecimento da intervenção desta 
entidade e o primeiro levantamento dos problemas e necessidades existentes. De seguida, 
procedemos à planificação de uma atividade com as crianças do ATL, de forma a obtermos os 
testemunhos e a participação das mesmas nesta ação. 
A primeira ação, propriamente dita, consistiu na realização de um peddy–paper com as crianças 
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que frequentam o ATL das Enguardas (Associação Famílias). Com o desenvolvimento desta ação 
pretendíamos que as crianças identificassem os fatores positivos e negativos do bairro social das 
Enguardas. As crianças foram convidadas a dar um passeio pelo Bairro e ao mesmo tempo 
assinalaram numa folha de papel, quais as características que consideravam positivas e 
negativas. O desenrolar da ação foi sempre acompanhado de perto pelo grupo de trabalho que 
registou tudo em suporte de vídeo e fotografia. 
Depois de realizada a visita ao Bairro, as crianças regressaram ao ATL acompanhadas pelo grupo 
de trabalho e as educadoras. No ATL as crianças realizaram desenhos onde descreviam as “coisas 
boas e más” que segundo elas afetam o dia-a-dia no bairro. 
No final, estes pequenos atores, explicaram ao grupo de trabalho o conteúdo dos desenhos e 
apontaram algumas soluções para ultrapassar os problemas que afetam o bairro. 
O objetivo da realização desta ação centrou-se na perceção das crianças relativamente ao bairro 
e aos seus problemas, isto no intuito de, posteriormente, confrontar os adultos com a “visão” 
das crianças em relação ao Bairro, na tentativa de os elucidar para a importância de se unirem 
para em conjunto estudarem e implementarem estratégias que promovam o bem-estar 
coletivo. 
Esta ação resultou na recolha de material de apoio à realização da segunda ação, 
nomeadamente: filme de vídeo, material fotográfico e desenhos realizados pelas crianças. 
Após a realização do peddy–paper partimos para a organização de uma sessão de trabalho com, 
os moradores do bairro, aproveitando esse momento para expor os trabalhos realizados pelas 
crianças. Através do registo escrito e dos testemunhos explicitados em desenhos, fotografias e 
no filme de vídeo do peddy paper, foi possível criar e reforçar fluxos informativos importantes 
na mobilização da comunidade do Bairro. 
Esta atividade teve como finalidades a consciencialização e o reconhecimento pelos moradores 
dos problemas sociais existentes no Bairro e a identificação de outros problemas e propostas de 
solução para os mesmos. 
Os moradores visitaram a exposição dos trabalhos elaborados pelas crianças que frequentam o 
ATL., que se realizou no Sporting Club Leões das Enguardas – associação desportiva implantada 
no Bairro. 
Na sessão de trabalho com os moradores, procedemos, também, ao visionamento, e 
comentário, do filme de vídeo realizado no peddy-paper, o que impulsionou um fórum de 
discussão sobre as problemáticas do Bairro e do qual resultou a identificação de um conjunto 
de problemas, que vão desde as questões de falta de higiene geral no bairro (lixo, etc) até a 
questões como a falta de passadeiras para peões, falta de tratamento e manutenção dos 
espaços verdes, etc. 
Os moradores que participaram neste encontro apresentaram propostas para a resolução dos 
problemas identificados e assinalaram a criação de condomínios como uma boa prática, já 
existente 
em determinados prédios, e que resulta, em alguns casos, da organização informal dos 
moradores, de modo a zelarem pelo bom funcionamento dos prédios. Consideraram também 
fundamental o compromisso de todos na resolução dos problemas. 
Tendo em conta que uma das estratégias do grupo de trabalho para a resolução dos problemas 
passaria pela constituição de uma Associação de Moradores, convidou-se o presidente de uma 
Associação de Moradores de outro bairro, do Distrito de Braga, para que servisse de exemplo, e 
de testemunho da experiência e dos resultados alcançados com a criação dessa Associação. Esta 
intervenção despertou bastante interesse nos presentes, e no final da sessão formou-se um 
pequeno grupo de pessoas motivadas e determinadas a criar uma Associação de Moradores no 
Bairro das Enguardas. 
Após este primeiro encontro com os Moradores do Bairro, e uma vez que nele se identificou um 
grupo de pessoas interessadas em formar a Associação, procedemos a um segundo encontro, 
desta vez apenas com esse grupo mais restrito de pessoas. Esta reunião, de carácter mais 
operativo, decorreu dos resultados obtidos com a sessão anterior e teve como principal objetivo 



a análise das potencialidades e dos constrangimentos inerentes à criação de uma Associação de 
Moradores no Bairro das Enguardas. Nesta reunião contámos mais uma vez com a presença do 
presidente de uma Associação de Moradores de outro bairro. Após a análise de informação 
sobre os aspetos burocráticos necessários para a criação da Associação e a reflexão conjunta 
sobre as potencialidades para a sua concretização, os moradores, presentes na sessão, 
consideraram fundamental convidar outros habitantes do Bairro para aderirem a esta iniciativa, 
com o objetivo de promover o envolvimento do maior número possível de pessoas, na resolução 
dos problemas. 
 

O que se conseguiu com a micro-ação 
A micro-ação permitiu o conhecimento das necessidades e potencialidades da população do 
Bairro, segundo diferentes olhares – institucional e dos próprios atores - sendo fundamental os 
recursos formais e informais ativados na tomada de decisões sobre o desenvolvimento da 
mesma. 
Como principal mais valia desta experiência salientamos a tomada de consciência por parte de 
alguns moradores do bairro, através da participação de todos, da necessidade de se organizarem 
formalmente em prol da melhoria da sua vivência quotidiana em comunidade, com o intuito de 
encontrarem formas de solucionar os seus problemas, ficando assim dados os primeiros passos 
no sentido da constituição de uma futura associação de moradores. 
 

 
 
 

 
 
 

A ideia 
A ideia de cidadania só fará sentido para quem a sentir de facto, para quem a viver. Ser cidadão 
é muito mais do que uma condição que implica direitos e obrigações. Ser cidadão é ter 
capacidade, e meios, para exercer a “sua” cidadania. O trabalho com públicos desfavorecidos 
tem revelado a enorme dificuldade que as pessoas que vivem em situações de pobreza ou 
exclusão social sentem, diariamente, ao nível não só do cumprimento das suas obrigações, mas 
também do usufruto dos seus direitos. 
A conjugação de fatores de ordem social, económica e cultural fazem das pessoas pobres e 
excluídas um grupo excessivamente afetado pela discriminação e pelo mau nível do 
atendimento nos serviços a que recorrem assiduamente. São muitas as manifestações de 
insatisfação relativamente a situações que vão desde a informação insuficiente e indevidamente 
prestada, até à discriminação que sentem na forma como são recebidos e à falta de respeito de 
que se dizem, muitas vezes, vítimas. 
Perante a evidência do sentimento de injustiça que este grupo de pessoas manifesta, pensámos 
que seria importante criar momentos e espaços de reflexão sobre este assunto, de forma a 
permitir a identificação das causas do “mau atendimento” nos serviços, assim como assinalar 
possíveis formas de minimizar esse problema. Porque não basta falarmos sobre as dificuldades 
para que elas deixem de existir, tornou-se imprescindível elaborar um plano de ação que, 
através da participação de todos, permitisse experimentar, numa instituição em particular, 
algumas práticas que contribuam para melhorar o atendimento aos utentes. 
Neste contexto surgiu a micro-ação “+ cidadão” com a qual pretendemos fomentar a 
participação, quer dos utentes dos serviços quer dos funcionários/técnicos que praticam 
atendimento, ao nível da elaboração de diagnósticos participativos, da realização de sessões de 
sensibilização e informação, dirigidas a funcionários e voluntários, assim como ao nível da 
elaboração de materiais de informação e sensibilização que contribuam, de alguma forma, para 
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o aumento da qualidade no atendimento e, consequentemente, para a satisfação quer dos 
utentes quer dos funcionários que o exercem. 
A micro-ação foi desenvolvida por iniciativa de seis instituições pertencentes ao Observatório 
do Porto, de áreas de intervenção diversificadas tais como a Saúde, a Segurança Social, IPSS´s e 
Juntas de Freguesia. Essas instituições são: AMI Porta Amiga-Porto; Centro de Saúde da 
Carvalhosa e Foz do Douro; Centro Distrital da Segurança Social do Porto; Fundação para o 
Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto; ADILO - Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro e 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia. 
 

Como se desenvolveu a Ação 
A ideia surgiu, os elementos do grupo de trabalho reuniram e definiram o primeiro, e 
imprescindível, passo para a participação das pessoas, que foi convidá-las a participar! Claro que 
estas “pessoas” teriam de ser cidadãos que recorrem aos serviços de atendimento ao público, 
com alguma frequência, e também os funcionários (técnicos ou voluntários) desses serviços. 
Sendo a AMI- Porta Amiga do Porto, um dos parceiros constituintes do Observatório do Porto 
deste projeto, decidiu-se desenvolver a experiência de participação nessa instituição, quer 
porque nela se torna facilmente contactável um conjunto vasto e diversificado de utentes de 
vários serviços, que vivem em situação de pobreza e exclusão social, quer porque a experiência 
de trabalho aí desenvolvida contribuiu para a sinalização da necessidade de se “fazer alguma 
coisa” a este nível. 
A primeira atividade propriamente dita foi a elaboração de um diagnóstico participativo com os 
utentes da Porta Amiga do Porto. Um dos recursos que possuíamos, à partida, para chegar até 
aos utentes era o grupo de autoajuda da AMI - Porta Amiga do Porto, que já existia e que serviu 
de meio para apresentarmos a ideia subjacente à micro-ação e questionarmos quem estaria 
interessado em participar. Assim, conseguimos a adesão de um grupo de utentes, que se 
disponibilizaram para se encontrarem connosco para a construção do diagnóstico participativo. 
Uma das preocupações principais consistiu em tornar o encontro de realização do diagnóstico 
participativo com os utentes o mais informal possível, para que a participação se revestisse de 
um grande grau de espontaneidade. No entanto, todo o tipo de encontro tem de ser 
minimamente 
organizado pelo que adaptámos a sala, em termos de disposição das cadeiras e das mesas, em 
círculo, levámos para essa reunião um conjunto de questões que nos pareciam fundamentais 
para servirem de “mote” à participação dos utentes e também algumas técnicas de animação 
de grupos que promoveram o envolvimento das pessoas de uma forma bastante agradável e 
descontraída. 
Iniciamos a reunião utilizando a Técnica do Novelo – esta técnica permitiu fazer as 
apresentações, uns aos outros, e consiste em atirar um novelo de lã a outra pessoa, para que 
ela dê a conhecer o seu nome e fale um pouco de si, atirando, de seguida, o novelo a outra 
pessoa, continuando a segurar o fio de lã, e assim sucessivamente. Uma vez que os participantes 
estavam sentados em círculo formou-se uma teia de fios no centro que, simbolicamente, 
representa a união de todos e a identificação com um problema comum. Feitas as apresentações 
acionamos a técnica de Nuvem de ideias – o objetivo foi questionar os participantes sobre alguns 
temas relacionados com a qualidade do atendimento nos serviços. As pessoas escreviam num 
papel as respostas correspondentes que depois eram afixadas na parede para análise em 
conjunto. Nestes termos fomos conseguindo as opiniões 
sobre os seguintes temas: 
- motivos do mau atendimento; 
- motivos do bom atendimento; 
- o que sentem quando são mal atendidos; 
- o que sentem quando são bem atendidos; 
- como reagem/o que fazem quando são mal atendidos; 



- como reagem/o que fazem quando são bem atendidos; 
- sugestões para quem atende (funcionários); 
- sugestões para quem é atendido (utentes); 
- a opinião sobre a reclamação (no livro). 
Após o levantamento das opiniões sobre as questões atrás referidas passamos à Apresentação 
de Papéis - Role-Playing, o que deu origem ao improviso de três situações, nas quais uma pessoa 
assumiu o papel de utente e outra o de funcionário (técnico) de atendimento. Com esta vertente 
“teatral” os participantes retrataram o que consideram ser o bom e o mau atendimento, 
reforçando os aspetos intrínsecos quer o comportamento dos funcionários quer ao dos utentes. 
De forma a terminarmos o encontro com um momento agradável de convívio promovemos um 
lanche para todos os participantes e perpetuámos os principais momentos através de registo 
fotográfico. 
Após a realização do diagnóstico com os utentes partimos para a elaboração de um diagnóstico 
participativo com os funcionários/técnicos que fazem atendimento ao público, em várias 
instituições. 
O facto do grupo de trabalho desta micro-ação ser constituído por instituições diversificadas 
facilitou bastante o contacto com pessoas que fazem “atendimento ao público” nos seus 
contextos de trabalho. 
Assim, cada elemento do grupo contactou um ou dois colegas da sua instituição que exercem 
essa função e convidou-os a estarem presentes para a realização do diagnóstico participativo. 
De forma a alargar a oportunidade de participação a funcionários ou técnicos de outras 
instituições solicitou-se a todos os elementos pertencentes ao Observatório para “trazerem” 
alguém que, fazendo atendimento direto ao público, representasse, ao mesmo tempo, a sua 
organização. Neste encontro tivemos a presença de um grupo bastante heterogéneo, 
nomeadamente funcionários de receção, técnicos sociais (sociólogos, psicólogos e assistentes 
sociais), vigilantes e voluntários de apoio social. 
Tal como se passou no diagnóstico realizado com os utentes tentámos ao máximo criar um 
ambiente de carácter informal e, ao mesmo tempo, transmitir a nossa ideia, os objetivos a que 
nos propúnhamos com aquele encontro, de forma a conseguirmos a expressão voluntária das 
opiniões dos participantes. 
Também neste encontro preparámos minimamente a sala onde íamos receber as pessoas, 
dispondo as mesas em semicírculo, colocando cartolinas na parede e providenciando uma ficha 
de identificação de problemas e de sugestões para os ultrapassar, que seria entregue a cada um 
para preenchimento durante o encontro. 
Numa fase inicial apresentámo-nos e falamos um pouco de nós e das instituições onde 
exercemos 
a nossa profissão. De seguida optamos por utilizar a mesma metodologia que usámos 
anteriormente no diagnóstico realizado com os utentes. Assim, questionámos os funcionários e 
técnicos sobre temas muito próximos dos que levámos para o diagnóstico com os utentes, de 
forma a conseguirmos, posteriormente, comparar as opiniões e sugestões em função das 
posições dos principais intervenientes do processo de atendimento. 
Nestes termos, utilizamos igualmente a técnica da Nuvem de Ideias, mas optámos por ir fazendo 
o registo das ideias em cartolinas, à medida que elas iam surgindo. Com esta forma de dinamizar 
o grupo de participantes fomos conseguindo obter e registar as suas opiniões acerca dos 
seguintes 
temas: 
- o que pensam que os utentes esperam do atendimento; 
- motivos do mau atendimento; 
- motivos do bom atendimento; 
- como reagem perante uma contrariedade no atendimento; 
- sugestões para quem atende; 
- sugestões para quem é atendido. 



Após a reflexão sobre os temas atrás referidos debateu-se, em grupo, as principais conclusões a 
que chegamos, havendo a oportunidade dos participantes irem relatando experiências que 
tinham vivido neste âmbito. 
Terminado o momento de debate solicitamos aos participantes que preenchessem uma ficha de 
identificação de problemas e de sugestões para os ultrapassar. Com este instrumento 
conseguimos um conjunto de informação sistematizada, de carácter individual, que permitiu 
obter, por escrito, uma listagem dos principais problemas inerentes aos atendimentos e as 
sugestões, dos funcionários e dos técnicos, para superar, ou minorar, esses obstáculos. 
No final do encontro partilhamos um pequeno lanche que, tal como em todos os momentos de 
maior descontração, serviu para consolidar relações, continuar a refletir sobre o assunto e 
reforçar a cumplicidade entre todos, o que constitui um fator fundamental em qualquer 
processo participativo Depois da fase de auscultação participada, dos principais intervenientes 
no processo de atendimento, começamos a reunir com o objetivo de definir estratégias para dar 
respostas às necessidades apontadas pelos utentes e funcionários. Estas reuniões não se 
realizaram com a participação dos utentes nem dos funcionários, mas sim com os elementos do 
grupo de trabalho de forma a fazermos a análise dos diagnósticos participativos realizados e 
definirmos possíveis “caminhos” para superar as necessidades identificadas, assim como 
“devolver” aos participantes as opiniões e sugestões recolhidas. 
Uma das principais necessidades referidas, quer pelos utentes, quer pelos funcionários e 
técnicos, foi a necessidade de “mais informação e formação”. Nesse sentido emergiu a ideia de 
organizarmos sessões de sensibilização/informação sobre temas diretamente relacionados com 
os problemas inerentes ao atendimento ao público, identificados nos diagnósticos. 
Uma vez que optamos, pelas considerações anteriormente referidas, por experimentar este 
projeto na AMI - Porta Amiga do Porto, organizamos uma sequência de sessões de sensibilização 
que se dirigiram a funcionários, técnicos e voluntários dessa instituição. Estes encontros 
aconteceram com a participação ativa de vários funcionários, permitindo a livre expressão de 
todos. Em função da especificidade das sessões tivemos a presença de técnicos especialistas nas 
respetivas áreas. 
Nas sessões abordamos temas tais como a Saúde, nomeadamente doenças do foro psicológico; 
optamos por esta temática uma vez que alguns problemas ao nível do atendimento passam 
algumas vezes pela falta de informação relativamente às especificidades dos utentes. Assim, o 
esclarecimento sobre este tema foi vantajoso, quer para os funcionários que atendem pessoas 
com estes problemas, quer para os utentes, permitindo desconstruir estereótipos e 
representações existentes sobre algumas doenças. Outro tema abordado foi: “Boas Práticas no 
Atendimento”; esta sessão permitiu refletir sobre um conjunto de questões de ordem prática 
relativas à forma adequada de agirmos perante os utentes. 
Os assuntos abordados abrangeram sobretudo questões de ordem comportamental, relacional 
e comunicacional, incidindo também nas questões dos direitos e deveres inerentes a todos os 
cidadãos. 
Estão já planeadas as duas próximas sessões que serão sobre Segurança e Direito Público, 
respetivamente. 
Depois de termos auscultados os utentes e os funcionários de atendimento e após as sessões 
de sensibilização e informação realizadas, pretendemos tornar a experiência válida também 
para outras instituições e outros utentes que não estiveram diretamente envolvidos nesta 
iniciativa. Para atingirmos esse objetivo divulgámos a “voz” dos cidadãos que participaram neste 
projeto através da distribuição de calendários de bolso e de cartazes, nos quais poderemos 
encontrar as principais sugestões – princípios fundamentais para o bom atendimento (quer 
dirigidos aos utentes, quer dirigidos aos técnicos e funcionários). A distribuição destes materiais 
será realizada com a participação direta dos utentes envolvidos e dos elementos do observatório 
do Porto, que levarão as suas mensagens a outros cidadãos, colegas de trabalho e instituições. 
 
 



O que se conseguiu com a micro - ação 
Com esta experiência criamos a oportunidade a alguns utentes da Porta Amiga – Porto, de 
participarem ativamente ao nível da expressão das suas opiniões, preocupações e necessidades, 
no que diz respeito ao direito de serem bem atendidos nos serviços públicos e aos deveres que 
também possuem enquanto cidadãos que recorrem aos diferentes serviços. 
Promovemos igualmente a participação de funcionários e técnicos (voluntários ou não) de 
diferentes instituições sociais, ao nível da expressão das suas opiniões, preocupações e 
necessidades relativamente à função que exercem no atendimento, e, igualmente, ao nível dos 
seus deveres e direitos enquanto cidadãos. 
Fomentamos a participação interinstitucional, ao nível do trabalho em rede de um conjunto de 
parceiros de áreas de intervenção muito diversas, o que contribuiu para um certo nível de 
inovação na forma como se rentabilizaram alguns recursos locais. Sendo que a maioria destas 
instituições nunca tinham trabalhado em parceria anteriormente. 
A Ação permitiu mobilizar praticamente “todos” os intervenientes no processo de atendimento 
na AMI-Porta Amiga do Porto – utentes, funcionários das várias áreas de intervenção: técnicos, 
voluntários e coordenadores de serviços, o que é uma condição fundamental para a boa 
concretização do processo de participação. 
Promovemos ações de sensibilização/informação aos funcionários e voluntários da AMI - Porta 
Amiga do Porto, de forma a aumentar a qualidade do serviço que desempenham e 
consequentemente a satisfação pessoal da equipa de trabalho e dos seus utentes. 
Para além da auscultação, conseguimos criar instrumentos de divulgação e de informação sobre 
os resultados da experiência, que serão úteis para outras instituições locais, de forma a 
sensibilizar para a questão da importância da qualidade no atendimento. 
 
 


