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WP 2 Participação, Víctor Rey, técnico de procesos 
participativos



QUAL A SOLUÇÃO 
PARA O LIXO? 

DIGA VOCÊ 



Foros de Participaçao



PARTICIPAÇÃO

1er Fórum: 11 novembro

Todos podem asistir (campanha informação)

As conclusões serão por escrito no PTDS

O projeto europeu REHDES apoia a organização do fórum



Promover uma cultura de participação pública
Porqué precissamos de la participação?

Serviços e políticas de mais calidade
Mais democracia
Mais confiança dos ciudadanos

As pessoas se envolvem implícito em projeto.
EMPODERAMENTO



FERRAMENTAS (EN PROCESSO)

• Guía consulta “La participación ciudadana”

• Guía para la creación, gestión y mantenimiento
de los Foros

• Reglamento Foro participaçao REHDES



Guia de referência "Participação cidadã"

Canales para falar e ouvir

1. Informação direta (falar)

2. Consulta (comitês de consulta,
referendos) (ouvir)

3. FÓRUNS (falar e ouvir)



FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

Sao comitês de consulta

Não substitui a câmera, mas os representantes vão ouvi-los

O que decide o fórun va a ser incluído no futuro PTDS



Criação, gestão 
e manutenção 
de Fóruns



Regulamento 
do Fórum de 
Participação 
REHDES



• Empatía – Cumplir as promesas

• Recebir críticas - Arbitrar os conflitos

• Fazer parte os implicados

• Não há hierarquia

• Actuar



TÓPICOS DO FÓRUM

Debate do fórum para futuro PTSD

DIA 1 Pessoas e planeta

DIA 2 Prosperidade, paz e alianças

CONCLUSÕES

(Objetivos de desenvolvimento sustentável)



E depois do Fórum?

1. Elaboração de conclusões

2. Chamada para as próximas sessões do fórum

3. Manutenção de funções

4. Mais participação verbalmente



ASSAMBLEIA

Todos os membros do fórum

(Autoridades, cidadãos coletivos, empresários,
agricultores, vizinhos, comerciantes, cidadãos a
título pessoal)



• Respeito

• informação

• Participação voluntária

• Reconhecimento

• No interrupción do turno de palavra (mais tempo pode ser
fixado)



Ejemplo
carteles 
promoción foro



Os Acordos

Consenso ou maioria simples

Votação sempre pública, exceto para nomeação
de indivíduos (secreto)



Agente de Mudança. 

Nos fóruns, apresentan os temas, opiniões, problemas e soluções da sua
comunidade e de seus vizinhos



Alzira, 04.10.21

WP 8 Comunicação, Víctor Rey



Ferramentas de comunicação do projeto

NEWSLETTER

DISTRIBUCIÓN – CDAG

Segunda edição em breve



COMUNICAÇAO PROJETO
WEB https://consorcidelaribera.com/rehdes/



COMUNICAÇAO PROJETO

PÁGINA DO FACEBOOK

• Notícias do projeto REHDES 
• Assuntos de interesse
• Gestão de resíduos
• Notícias dos membros



COMUNICAÇAO INTERNA
INTRANET



OBRIGADO
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