
A PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO 
MÉTODO DE GOVERNO 



A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA O 
GOVERNO DA PRESIDENTA DILMA 

•  A aliança Estado e Sociedade Civil contribui 
significativamente para o fortalecimento da 
democracia e o crescimento econômico com 
justa distribuição da renda; 

• A multiplicidade de espaços de participação 
reflete a complexidade da sociedade brasileira 
e possibilita a consolidação de políticas 
públicas capazes de contemplar nossa imensa 
diversidade. 



A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA O 
GOVERNO DA PRESIDENTA DILMA 

    No processo de consolidação de uma Política e 
um Sistema Nacional de Participação Social, o  
governo federal propõe um pacto pela 
participação social como método de governo nas 
seguintes dimensões: 

  intra governo federal;  

entre o governo federal e os outros Entes da 
Federação; 

entre os governos e a sociedade civil organizada. 



A POLÍTICA E O SISTEMA NACIONAL DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 



• A Política Nacional explicitará os princípios e 
diretrizes gerais da participação social que incidirão 
sobre a gestão governamental como um todo e 
definirá o papel do Estado como agente promotor do 
direito humano  à participação; 

• O Sistema Nacional de Participação Social se 
concretizará no conjunto de medidas institucionais 
de articulação e fortalecimento dos instrumentos e 
mecanismos de participação já existentes e sua 
interface com as novas formas e linguagens 
participativas. 

 

CONCEPÇÃO 



PRINCIPAIS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL 
DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

• Promover ou concretizar a garantia do direito 
humano à participação; 

• Estimular a cultura de participação social; 
• Fortalecer e aperfeiçoar a participação social 

como método de governo e gestão; 
• Promover a participação social na formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas; 

• Estabelecer canais de articulação entre gestores 
de participação social das três instâncias de 
governo: federal, estadual e municipal. 

 



SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS 

• Não hierarquizado; 

• Flexível, aberto a mudanças e à inovação; 

• Participativo; 

• Sustentável; 

• Funcionamento em rede; 

• Promova a articulação dos instrumentos de 
participação já existentes com as novas formas e 
linguagens. 

 

 



SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

DIRETRIZES 
• Participação social como método de governo e gestão; 
• Aperfeiçoamento dos instrumentos de participação já 

existentes; 
• Criação de novos instrumentos de participação; 
• Articulação e integração dos instrumentos de participação; 
• Interdependência, interação e integração entre governos, 

sociedade civil, políticas, canais e instrumentos 
participativos; 

• Ampliação das formas de consulta e participação à 
população, incluindo o cidadão "não organizado“. 

 
 



PRINCIPAIS ESPAÇOS 
Onde se discute e elabora a Política e o Sistema hoje 
(no âmbito do governo federal):  
 
• Fórum Governamental de Participação Social (FOGOPS); 

• Reuniões de Secretários-Executivos de Conselhos e 
Fórum Interconselhos; 
• Comissões Organizadoras das Conferências Nacionais; 
• Fórum das Ouvidorias; 
•  Redes de Movimentos Sociais e ONGs; 
•  Pesquisas realizadas em parceria com o IPEA e outras 
redes. 



A POLÍTICA E O SISTEMA EM 2013 

• Consolidados espaços de discussão, como o FOGOPS, 
ampliados os debates com a sociedade civil, e com 
base nas discussões dos anos anteriores, a Política 
Nacional de Participação Social passa em 2013 por um 
processo de elaboração da sua estrutura conceitual e 
de suas diretrizes. 

• O Sistema Nacional de Participação Social, com base 
nas experiências concretas dos anos anteriores, passa a 
ser articulado por meio de atos específicos voltados à 
integração entre os diferentes instrumentos e 
instâncias. 
 



 
COMPROMISSO NACIONAL PELA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

MINUTA 
 



OBJETIVO GERAL 

    O presente Compromisso tem como objetivo 
estabelecer as diretrizes para o 
fortalecimento dos mecanismos e instâncias 
de diálogo entre Estado e Sociedade Civil e a 
adoção da participação social como método 
de governo, com vistas a consolidação da 
democracia participativa no Brasil. 

 



DIRETRIZES 
• Incorporação da participação social como método de governo, 

por meio do estabelecimento de governança compartilhada nas 
políticas e instituições públicas, baseada na transparência, 
prestação de contas e diálogo social em todas as áreas 
governamentais; 

• Afirmação da participação social como direito humano e do Estado 
como agente indutor deste direito; 

• Reconhecimento da participação social como impulsionadora da 
inclusão social, da promoção da tolerância e do respeito à 
diversidade, da cooperação e da construção de valores de 
cidadania; 

• Valorização da participação social como meio de legitimação do 
processo decisório em todas as etapas da gestão pública; 

• Promoção e fortalecimento do diálogo entre os conhecimentos e 
práticas de participação social e educação para cidadania ativa 
produzidas pela Sociedade Civil e pelo Estado 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Fortalecer e garantir o efetivo funcionamento dos diversos mecanismos de 
participação social, tais como Conferências, Conselhos e Ouvidorias, bem 
como fomentar a criação de novos mecanismos, promovendo a sinergia e 
articulação entre eles em prol da constituição do Sistema Nacional de 
Participação Social; 

• Garantir acesso e efetiva representatividade nos mecanismos de participação 
social aos grupos que possam contribuir à promoção da diversidade, tais como 
as mulheres, as crianças e adolescentes, a juventude, os idosos, os negros, os 
indígenas, as comunidades tradicionais, as pessoas com deficiência, a 
população LGBT, a população de rua, os catadores, os grupos religiosos, os 
movimentos sociais urbanos e do campo, entre outros segmentos organizados. 

• Adotar mecanismos de participação social em todas as etapas do ciclo de 
gestão de políticas públicas e do sistema de planejamento e orçamento, 
permitindo o envolvimento da sociedade na elaboração e monitoramento de 
políticas públicas, bem como na definição das prioridades para alocação de 
recursos públicos; 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Construir e monitorar de forma participativa as políticas e programas 
estratégicos do governo, por meio de fóruns ou outros mecanismos 
de participação social que reúnam representantes de Conselhos, de 
movimentos sociais e de outras organizações da sociedade civil; 

• Envolver organizações da sociedade civil na implementação de 
políticas públicas, por meio da celebração de parcerias que valorizem 
e respeitem sua experiência e conhecimentos adquiridos; 

• Assegurar resposta às pautas e demandas provenientes dos 
movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, 
monitorando o processamento das demandas por meio de fórum 
intersetorial ou outros mecanismos de articulação; 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Buscar a solução de conflitos sociais por meio de mecanismos de 

participação social, como mesas de diálogo e negociação sobre temas 
específicos, envolvendo as diversas partes interessadas; 

• Realizar audiências e consultas públicas sobre temas de grande relevância na 
vida da sociedade, bem como estimular o surgimento e incorporar novas 
formas e linguagens de participação social, como as novas mídias e as redes 
sociais; 

• Implementar mecanismos de transparência ativa e assegurar o amplo acesso 
a informação, como forma de subsidiar a participação da sociedade civil; 

• Assegurar aos mecanismos de participação social os recursos e a 
infraestrutura necessários ao seu funcionamento e à articulação das práticas 
participativas; e  

• Investir e promover iniciativas de formação e educação para a cidadania 
ativa de conselheiros/as, agentes públicos e da sociedade civil.  



IMPLEMENTAÇÃO DO COMPROMISSO 

• Os entes signatários comprometem-se a publicar, em até 180 dias 
após a adesão ao presente Compromisso, planos de ação para o 
cumprimento dos objetivos específicos, devendo conter as metas de 
ampliação da participação social para o período de 5 anos. 

• O plano de ação do governo federal será publicado, por ato específico 
da Secretaria-Geral da Presidência da República;  

• A Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da 
Secretaria Nacional de Articulação Social, disponibilizará guia técnico 
aos Entes da Federação que aderirem ao presente instrumento para 
a construção dos planos de ação e viabilização da implantação do 
presente Compromisso. 
 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

• A Secretaria-Geral da Presidência da 
República, por meio da Secretaria Nacional de 
Articulação Social, irá acompanhar a 
implementação deste Compromisso na forma 
pactuada em cada plano de ação; 
 

• Os entes signatários comprometem-se a 
apresentar anualmente um balanço das ações 
decorrentes do presente Compromisso à 
sociedade civil; 

 
 
 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

• O monitoramento do plano de ação será feito de 
forma participativa com o envolvimento de 
representação da sociedade civil; 
 

• A Secretaria-Geral da Presidência da República, 
por meio da Secretaria Nacional de Articulação 
Social, compromete-se a organizar encontro 
anual para troca de experiências entre os 
signatários e apresentação dos balanços de forma 
estimular o avanço contínuo da implementação 
deste Compromisso. 
 
 



PROPOSTA DE CRONOGRAMA  
Data Ação 

26/04/13 Entrega da primeira versão da Minuta e constituição de grupo 
de trabalho para elaboração do Compromisso 

25/06/13 Prazo para envio das sugestões sobre a minuta 

28/06/13 Encontro do grupo de trabalho de gestores de participação 
para consolidação da Minuta  

 1 a 31/07/13 Consulta virtual sobre a minuta  

7 e 8/08/13 Encontro do grupo de trabalho para fechamento da Minuta 

Agosto a 
outubro/13 

Articulação para adesão de municípios e estados ao 
Compromisso Nacional pela Participação Social  - realização 
de encontros nos estados com presença da Secretaria-Geral 

08/11/13 Lançamento do Compromisso Nacional pela Participação 
Social  



A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
COMO MÉTODO DE 

GOVERNO  E POLÍTICA DE 
ESTADO 

POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 

ATOS NORMATIVOS  (2013) 

Conferências , Conselhos, 
Ouvidorias, Audiências 
Públicas, Participação no 
Ciclo Orçamentário, Mesas 
de Diálogo e Negociação, 
Mesa de Monitoramento 
das Demandas, Auditoria 
Participativa. 
 

 
 
 
 
 

FOGOPS 
(Instrumento articulador e 

organizador do governo para a 
participação) 

Propostas de 
aperfeiçoamento, ampliação 

e articulação dos 
instrumentos de 

participação social. 

Minuta de Projeto de 
Lei da Política Nacional 
de Participação Social 

CONSULTA PÚBLICA 
(PORTAL DA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL) 

 

COMPROMISSO 
NACIONAL PELA 

PARTICIPAÇÃO  SOCIAL 
(Nov/2013) 

 

Ato Normativo da Política 
Nacional de Participação 

Social 

Princípios e diretrizes 
gerais da participação 
social para o Estado. 

SISTEMA 
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