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A Confederação Nacional de Municípios realizou, de 
19 a 23 de Novembro de 2018, missão técnica com 
prefeito(a)s e gestores vencedores do Prêmio Munici-
ência 2017-2018 à Portugal. A missão foi realizada em 
parceria com a Rede de Autarquias Participativas de 
Portugal (RAP). Sem dúvidas, este foi um intercâmbio 
muito rico e inspirador para os gestores que integra-
ram a missão. 

Os participantes brasileiros visitaram Municípios portu-
gueses da região do Algarve, no sul de Portugal, além 
de Cascais e Lisboa. Foram debatidas as diferenças e 
semelhanças político-administrativas municipais entre 
os dois países, apresentados processos e resultados 
das gestões portuguesas, e também houve debates 
sobre democracia participativa durante o Fórum Re-
gional da Rede de Autarquias Participativas, quando foi 
possível conhecer modelos de orçamento participativo 
implementados em Portugal. Modelos institucionais de 
parceria entre Centros de Ensino e Municípios também 
fizeram parte das visitas. 

Ao mesmo tempo, os gestores brasileiros enriquece-
ram a troca ao compartilharem com os anfitriões as 
cinco iniciativas inovadoras vencedoras do prêmio Mu-
niCiência 2017/2018. Rumo à Europa, os nossos viajan-
tes - os gestores municipais- levaram na bagagem uma 
das mais preciosas experiências que desenvolveram 
em seus municípios nos últimos anos e trouxerem de 
volta inspiração para continuar melhorando seus muni-
cípios. É uma alegria para a Confederação oportunizar 
trocas como esta, expandindo as fronteiras do muni-
cipalismo. Este caderno de viagens é um testemunho 
da Missão CNM Brasil-Portugal que cumpriu, de forma 
exitosa, seu trabalho do outro lado do Atlântico.

Glademir Aroldi

Presidente da  
Confederação Nacional de Municípios - CNM

A Rede de Autarquias Participativas (RAP) 
definiu, desde a sua fundação, a coopera-
ção internacional como um dos eixos cen-
trais de atuação, por entender que esta é 
essencial ao processo de partilha de boas 
práticas e de aprendizagem dos seus mem-
bros. Foi neste âmbito que aceitamos com 
agrado, desde a primeira hora, acolher uma 
comitiva composta por técnicos da Confe-
deração Nacional de Municípios do Brasil 
e, por gestores e gestoras dos Municípios 
vencedoras no âmbito do Prêmio MuniCi-
ência 2017/2018. 

Vislumbramos nesta visita uma oportunida-
de para estreitar os laços de colaboração 
com este país-irmão, que muito nos tem 
inspirado em matérias essenciais, entre as 
quais destacamos a participação cidadã. 
Este é, aliás, o tema fundacional da nossa 
Rede e um estímulo permanente para o tra-
balho que temos vindo a desenvolver. 

A RAP é uma estrutura formada por gover-
nos locais, que conta atualmente com cerca 
de 20% dos municípios portugueses, e pos-
sui um vasto plano de ação, com incidência 
em todo o país, visando o fomento da de-
mocracia participativa. 

Esperamos que esta visita, parcialmente 
exposta no presente caderno de viagens, 
constitua o início de uma cooperação mais 
regular e intensa entre a RAP, a CNM e os 
municípios brasileiros e portugueses. 

José Manuel Ribeiro

Presidente da Prefeitura Municipal  
de Valongo

Presidente da Rede  
de Autarquias Participativas 

Mensagens dos Presidentes
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PAULO KOHLRAUSCH

Prefeito do Município 
de Santa Clara do Sul.

Estado do  
Rio Grande do Sul.

Os viajantes

 GEOVANNY FARACHE (1)

Secretário de agricultura 
e abastecimento 
do Município de 

Abaetetuba.

Estado do Pará.

RONALDO DE QUEIROZ

Prefeito do Município  
de Gurjão.

Estado da Paraíba.

(1) Representando o prefeito eleito de 
      Abaetetuba, Alcides Negrão (Chita)

comitiva
   brasileira da CNM
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DÉBORA DE ALMEIDA

Prefeita do Município 
de São Bento do Una. 

Estado de Pernambuco.

RICARDO FREITAS (2)

Secretário de cultura 
do Município de  

Rio Grande.

Estado do  
Rio Grande do Sul.

(2) Representando o prefeito eleito de 
      Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer

comitiva
   brasileira da CNM



1
2

9
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Visita da comitiva brasileira às instalações realizadas por meio do Orçamento Participativo de Lagoa.



Sob uma chuva fina e uma 
maravilhosa luz passageira  
que abraçou a cidade de Lagoa 
naquela tarde de novembro 
de 2018, a comitiva brasileira 
da Confederação Nacional de 
Municípios atendeu aos pedidos 
da fotógrafa para este clique 
memorável da missão.

3 4 5 6
7 8
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Visita da comitiva brasileira às instalações realizadas por meio do Orçamento Participativo de Lagoa.

Da esquerda para a direita: 
1. Denise Messias, coordenadora do Projeto UniverCidades/CNM; 
2. Ricardo Freitas, secretário de cultura do Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul;
3. Augusto Mathias, consultor internacional da CNM; 
4. Jasmim Madueno, assistente do Projeto UniverCidades/CNM
5. Paulo Kohlrausch, prefeito do Município de Santa Clara do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul;
6. Geovanny Farache, secretário de agricultura e abastecimento do Município de Abaetetuba, no Estado do Pará;
7. Débora de Almeida, prefeita do Município de São Bento do Una, no Estado de Pernambuco;
8. Ronaldo de Queiroz, prefeito do Município de Gurjão, no Estado da Paraíba; e
9. Kenia de Aguiar Ribeiro, repórter fotográfica da missão brasileira, nesta foto, representada pela aba do chapéu.
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PROGRAMA 

SANTA CLARA 

TEM VALOR.

Santa Clara do Sul, Rio 

Grande do Sul.

PROGRAMA SALTA-Z

TRATAMENTO 

ALTERNATIVO DE 

ÁGUA. 

Abaetetuba, Pará.

PROGRAMA DE 

PROTAGONISMO 

JUVENIL.

Gurjão, Paraíba.

As bagagens

iniciativas
    brasileiras
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PROJETO 

ARTE NA PARADA.

Rio Grande, Rio 

Grande do Sul.

PROJETO 

 ESTOU PRESENTE, 

PROFESSOR.

São Bento do Una, 

Pernambuco.

iniciativas
    brasileiras



O objetivo do projeto é fornecer água tratada para uso 
doméstico às populações ribeirinhas de Abaetetuba/
PA. Como decorrência, prevenir doenças relacionadas 
ao consumo de água imprópria, extremamente fre-
quentes na região, especialmente entre crianças, com 
reflexos no sistema de saúde e no universo escolar.

ABAETETUBA, PARÁ

PROGRAMA SALTA-Z :  
SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO  
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
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INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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“Dentre as 72 ilhas do Município, 100% das comunidades não tinham 

acesso à água potável. A Prefeitura de Abaetetuba, por meio da Secretaria 

de Agricultura, buscou parcerias para implementar um sistema alternativo 

de água. A construção dos elevados, foi a própria comunidade quem fez, 

e a coleta diária da água para acompanhar a sua qualidade, também é 

feita por moradores da comunidade”. 

Secretário de agricultura de Abaetetuba, Pará

SALTA-Z 
É UMA DAS 5 INICIATIVAS INOVADORAS 

VENCEDORAS DO PRÊMIO:

QUE ATENDE OS SEGUINTES OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030:

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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O Programa de Protagonismo Juvenil (PPJ) é uma ini-
ciativa estruturada para atender jovens de 16 a 29 anos, 
com histórico de evasão escolar e situação de ócio não 
criativo. Oferece aos jovens oportunidades de desen-
volver competências em diversas áreas de conheci-
mento, de acordo com o interesse de cada um.

GURJÃO, PARAÍBA

PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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PROGRAMA 
DE PROTAGONISMO JUVENIL 

É UMA DAS 5 INICIATIVAS INOVADORAS 
VENCEDORAS DO PRÊMIO:

“O Programa começou escutando os jovens, vendo quais eram as deman-

das, o que eles esperavam. A grade foi criada pelos jovens. Através de 

várias dinâmicas a gente fez a extração dos desejos deles ”. 

Myrna Amaral, Coordenadora de juventude

QUE ATENDE OS SEGUINTES OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030:

Cada participante monta o programa de estudos que 
lhe parecer mais motivador, a partir de conteúdos e 
disciplinas oferecidos pelo Programa. A oferta de con-
teúdos é feita com base nas necessidades e anseios 
dos jovens, que foram previamente consultados.

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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Tendo em vista a preservação das paradas de ônibus, a 
Prefeitura de Rio Grande elaborou o projeto Arte na Pa-
rada, que utiliza grafites pintados nas paradas, visando 
a humanizar os espaços através da arte, fortalecendo 
na população as relações de pertencimento e motivan-
do-a a preservar o patrimônio público.

RIO GRANDE, RIO GRANDE DO SUL

PROJETO ARTE NA PARADA

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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“Através de processos de discussão, identificamos uma alternativa ao vandalismo das pa-

radas, promovendo a valorização dos artistas locais. De forma coletiva, compartilhando 

com as secretarias de cultura e mobilidade urbana, construímos a ideia. Decidimos utili-

zar como tema dos grafittis aquilo que nos é comum, que é a nossa flora e fauna local. As 

manifestações da população foram múltiplas no sentido de dizer o quão bonito estavam 

ficando as paradas.” 

Alexandre Lindenmeyr, Prefeito de Rio Grande

“Houve uma diminuição de custos porque quando a arte é aplicada na parada de ônibus, 

há muito menos vandalismo, muito menos depredação”. 

Carlos Alberto Brusch, Secretário de mobilidade urbana

QUE ATENDE OS SEGUINTES OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030:

PROJETO 
ARTE NA PARADA 

É UMA DAS 5 INICIATIVAS INOVADORAS 
VENCEDORAS DO PRÊMIO:

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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O Programa tem o intuito principal de fortalecer a eco-
nomia do Município incentivando os setores da indús-
tria, comércio e serviços a se profissionalizarem e agre-
garem valor a seus negócios. A valorização do comércio 
local aumenta a autoestima da população, garante au-
mento nas receitas e maior retorno ao Executivo.

SANTA CLARA DO SUL, RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA SANTA CLARA TEM VALOR

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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“O Programa se baseia em quatro pilares: garantir resultados a curto pra-

zo através da qualificação dos nossos empresários; garantir a constitui-

ção de novas empresas através da modernização e desburocratização da 

máquina pública; garantir a sustentabilidade econômica na formação de 

jovens empresários com o Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que 

é um projeto em parceria com o Sebrae; e o principal deles todos, cons-

cientizar a comunidade da importância de valorizar o seu comércio, seus 

serviços, suas indústrias. Valorizar o que nós produzimos aqui. Esta é a 

ideia”. 

Prefeito de Santa Clara do Sul

PROGRAMA 
SANTA CLARA TEM VALOR 

É UMA DAS 5 INICIATIVAS INOVADORAS 
VENCEDORAS DO PRÊMIO:

QUE ATENDE OS SEGUINTES OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030:

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018
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O Projeto promove ações em parceria com a escola 
para a redução da evasão e baixa frequência escolar de 
forma articulada com as demais secretarias municipais, 
igrejas, Ministério Público, Conselho Tutelar e Conselho 
da Criança e do Adolescente. 

SÃO BENTO DO UNA, PERNAMBUCO

PROJETO ESTOU PRESENTE, PROFESSOR

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018



“A escola hoje tem apoio da Prefeitura em algumas tarefas que antes a 

escola fazia sozinha. Quando identificamos que um aluno faltou três ou 

quatro dias, vamos até a casa da família, detectemos o porquê de ele es-

tar faltando e conversamos com os pais. Se não se resolver dessa forma, 

chamamos o Conselho tutelar juntamente com a equipe do Projeto Estou 

Presente, Professor”.

Sandro Macedo, gestor de escola

PROJETO 
ESTOU PRESENTE, PROFESSOR 

É UMA DAS 5 INICIATIVAS INOVADORAS 
VENCEDORAS DO PRÊMIO:
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QUE ATENDE OS SEGUINTES OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030:

O propósito é garantir assistência às famílias dos estu-
dantes com baixa frequência e/ou evadidos, bem como, 
àqueles que se encontram em situação de vulnerabili-
dade, garantindo assim a presença do aluno na escola.

INICIATIVAS BRASILEIRAS
PRÊMIO MUNICIÊNCIA 2017/2018



intercâmbio 
     e troca de
           experiências
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A viagem

FARO

Associação 
de Municípios 
do Algarve e 

Universidade do 
Algarve

LOULÉ

Prefeitura 
Municipal  
de Loulé

LAGOA

Fórum Regional 
da Rede de 
Autarquias 

Participativas



intercâmbio 
     e troca de
           experiências

  Projeto UniverCidades   |   Confederação Nacional de Municípios   |   União Europeia   |   21

CASCAIS

Prefeitura 
Municipal  
de Cascais

LISBOA

Mouraria, Carnide, 
Marvile e Centro 

de Estudos Sociais 
da Universidade 

de Coimbra (pólo 
de Lisboa)
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As falésias de arenito da Praia da Marinha estão situadas em plena zona costeira do 
município de Lagoa, no Algarve. Os arcos e os outros modelados que se vêem nestas 
rochas (geoformas) foram lentamente esculpidos pela ação de chuvas, do mar e de seres 
vivos. Estima-se uma idade entre os 24 e os 16 milhões de anos para estas rochas. 
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Faro, segunda-feira, 19 de novembro 
Hoje fomos recebidos na sede da AMAL, que é a 
Associação composta pelos dezesseis municípios do Algarve. 
Em uma grande mesa redonda pudemos trocar informações 
sobre a gestão política e administrativa dos dois países. Também 
fomos ao polo tecnológico da Universidade do Algarve, onde 
ouvimos sobre o papel da universidade como fomentadora de 
empresas e partilhamos a iniciativa brasileira Santa Clara 
tem Valor.



INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: FARO, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALGARVE (AMAL)

Na abertura da agenda de trabalho da missão Brasil-Portu-
gal, a comitiva brasileira foi recebida na Associação dos Mu-
nicípios do Algarve (AMAL), onde o 1º Secretário Brandão 
Pires explicou seu funcionamento e estrutura. Na sequência 
daquela manhã de trabalho, a comitiva da Confederação de 
Municípios (CNM) explanou sobre o papel da instituição bra-
sileira, sobre o Projeto UniverCidades e o Prêmio MuniCiên-
cia. O encontro também foi palco de uma roda de conversa 
sobre o formato político-administrativo de Portugal em com-
paração com o do Brasil.

SESSÃO DE BOAS VINDAS  
À COMITIVA BRASILEIRA NA AMAL
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: FARO, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALGARVE (AMAL)

DEPOIMENTO
PAULO KOHLRAUSCH, PREFEITO DE DE SANTA CLARA DO SUL

“Nesta viagem eu percebi como diferença a questão cultural, a história 

pesa muito. E também a condição financeira de Portugal, que é membro 

da Comunidade Europeia e então tem um poder de orçamento maior 

do que os nossos. No entanto eu também percebi que as semelhan-

ças estão muito na dificuldade. A nossa maior dificuldade de gestão no 

Brasil, fora a questão financeira dos orçamentos apertados, é que aqui 

em Portugal, os municípios portugueses também enfrentam dificuldade 

com a burocracia. O engessamento burocrático e a falta de autonomia 

para buscar soluções mais rápidas para atender as demandas que se 

constroem a cada momento.”
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VÍDEO
INSPIRAÇÕES QUE A COMITIVA BRASILEIRA LEVA PARA CASA

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/kvaZ_3CtMOA


1. Geovanny Farache, CNM/Brasil

2. Denise Messias, CNM/Brasil

3. Ronaldo de Queiroz, CNM/Brasil

4. Augusto Mathias, CNM/Brasil

5. João Francisco Pereira, consul-adjunto  
    do Brasil em Algarve/Portugal

6. Débora de Almeida. CNM/Brasil

1 2
3 4

5 6 
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: FARO, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALGARVE (AMAL)



1. Geovanny Farache, CNM/Brasil

2. Denise Messias, CNM/Brasil

3. Ronaldo de Queiroz, CNM/Brasil

4. Augusto Mathias, CNM/Brasil

5. João Francisco Pereira, consul-adjunto  
    do Brasil em Algarve/Portugal

6. Débora de Almeida. CNM/Brasil

7
8 9 10

11

12

7. Brandão Pires, 1º secretário da AMAL/Portugal

8. Ricardo Freitas, CNM/Brasil

9. Paulo Kohlrausch, CNM/Brasil

10. Nelson Dias, diretor-executivo da Rede de Autarquias  
       Participativas - RAP/Portugal

11. João Graça, diretor de departamento da AMAL/Portugal

12. Jasmim Madueno, CNM/Brasil



A comitiva brasileira foi recebida pelo pró-reitor João Ro-
drigues, que explicou a estrutura e o funcionamento do 
polo tecnológico da Universidade do Algarve. Este polo 
funciona como uma aceleradora de empresas e trabalha 
de forma integrada com o poder público do município, o 
setor privado e a academia. O debate girou em torno das 
temáticas de empreendedorismo e desenvolvimento lo-
cal, com foco no modelo de parceria entre a universidade 
e o município.

VISITA AO PÓLO TECNOLÓGICO 
DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: FARO, UNIVERSIDADE DO ALGARVE 



O prefeito do Município brasileiro de Santa Clara do Sul
explanou sobre o Programa Santa Clara tem Valor, duran-
te o encontro no Polo Tecnológico da Universidade do 
Algarve. A apresentação enriqueceu o debate e exempli-
ficou como um município brasileiro tem trabalhado para 
desenvolver sua economia.

APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA SOBRE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL
SANTA CLARA DO SUL, RIO GRANDE DO SUL
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: FARO, UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: FARO, UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
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O encontro em Loulé aconteceu no edifício da antiga alcaidaria (lugar onde o 
alcaide exercia a jurisdição) do castelo de Loulé. Este mesmo edifício abriga o 
museu municipal, onde se pode apreciar uma exposição de arqueologia com 
objetos encontrados no município  de Loulé e uma exposição sobre cozinha 
tradicional



Loulé, segunda-feira, 19 de novembro 
Fomos recebidos com especial atenção pelo prefeito Vitor Aleixo 
e seus secretários na Prefeitura Municipal. Chegamos 
em Loulé no dia da reunião de trabalho Conselho Local 
de Ação Social de Loulé e aprendemos bastante com as 
experiências relatadas por cada secretário. Apresentamos 
duas iniciativas brasileiras inovadoras reconhecidas pelo 
Prêmio MuniCiência em 2018, ambas do nordeste brasileiro. 
Ao final, um grande debate tomou conta do ambiente e todos 
estiveram entusiasmados com a troca de experiências.
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: LOULÉ, CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL

A comitiva brasileira foi recebida com especial atenção pelo Prefeito de 
Loulé, Vitor Aleixo e seus secretários durante a reunião do Conselho Local 
de Ação Social. Foi apresentado o trabalho da prefeitura municipal de 
Loulé, em especial o Programa Rede Social e o trabalho integrado entre 
os secretários. Também houve um debate sobre a experiência portugue-
sa e apresentação das experiências brasileiras de São Bento do Una/PE e 
Gurjão/PB. Os anfitriões ficaram felizes em receber a comitiva brasileira, 
o que permitiu diálogo para a compreensão entre as diferenças e seme-
lhanças político-administrativas municipais entre os dois países e trocas 
de experiências.

VISITA AO CONSELHO LOCAL 
DE AÇÃO SOCIAL DE LOULÉ
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Durante a reunião desta tarde de trabalho do Conselho de
Loulé, a coordenadora do Projeto UniverCidades/CNM, 
Denise Messias, explanou sobre o papel da Confederação
Nacional dos Municípios (CNM) no Brasil e explicou sobre 
a realização do Prêmio MuniCiência/CNM. Ela falou tam-
bém sobre o Projeto UniverCidades e, realizada estas ex-
planações introdutórias, a comitiva brasileira mostrou aos 
colegas portugueses duas de suas iniciativas inovadoras 
premiadas pelo Municiência/CNM em 2018.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
UNIVERCIDADES DA CNM
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: LOULÉ, CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL



APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA 
SOBRE PROTAGONISMO JOVEM
GURJÃO, PARAÍBA

O prefeito do Município brasileiro de Gurjão, Ronaldo de 
Queiroz, apresentou o Programa de Protagonismo Juvenil 
(PPJ), durante sessão do Conselho de Loulé. O programa 
desenvolvido para criar oportunidades para os jovens da 
pequena Gurjão estava bastante alinhado com as ações 
promovidas pelo Conselho de Ação Social português, o 
que permitiu um rico debate. 
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: LOULÉ, CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL



DEPOIMENTO
RONALDO DE QUEIROZ, PREFEITO DE GURJÃO

“Nós, prefeitos do Brasil, temos que inovar em todos os segmentos. Este 

intercâmbio foi uma experiência muito boa e vamos levar as boas práti-

cas das cidades que visitamos em Portugal para inspirar novas práticas 

e programas do Município de Gurjão. A todos os prefeitos eu digo que, 

se eu estou aqui, de um município pequeno do interior do nordeste 

brasileiro, é porque tivemos coragem de fazer. Primeiro, há que ter amor 

ao que se faz. Eu amo muito meu município e sinto todos os dias a res-

ponsabilidade de fazer melhor.”
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VÍDEO
INSPIRAÇÕES QUE A COMITIVA BRASILEIRA LEVA PARA CASA

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/TQHq0XXQSKE


APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA SOBRE 
CONTROLE DE EVASÃO ESCOLAR
SÃO BENTO DO UNA, PERNAMBUCO

A prefeita do Município brasileiro de São Bento do Una, 
Débora de Almeida, explicou sobre o Projeto Estou Pre-
sente, Professor. Relatou o desafio que é investir em edu-
cação de qualidade no contexto brasileiro, e mostrou por 
meio de indicadores a melhoria que o projeto tem causa-
do na vida dos estudantes e suas famílias. Os secretários 
portugueses demonstraram bastante curiosidade, e diver-
sas perguntas foram feitas sobre a experiência relatada. 
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
1O DIA: LOULÉ, CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL



DEPOIMENTO
DÉBORA DE ALMEIDA, PREFEITA DE SÃO BENTO DO UNA

“Foi uma experiência formidável ter vindo para Portugal e poder com-

partilhar e trocar experiências e conhecimento com colegas também 

prefeitos, que aqui são chamados “presidentes de câmara”. Nós, que 

estamos no dia a dia das nossas cidades, próximos aos nossos cidadãos, 

com tantos problemas, é importante  conhecer novas experiências. Exis-

te muita coisa já sendo bem feita em outras localidades, dentro do pró-

prio Brasil e em outras cidades. Quando você se torna prefeita e você 

viaja para qualquer lugar do mundo, você já vem com olhar de gestor 

público. Você vê coisas, ideias e estimula a sua criatividade para a reso-

lução de problemas pontuais presentes no seu município.”
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VÍDEO
INSPIRAÇÕES QUE A COMITIVA BRASILEIRA LEVA PARA CASA

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/w12TAWio6fQ


Claustro do Convento de São José, no Município de Lagoa. Este 
edifício é uma construção da primeira metade do Século 18. 
Construído para recolher mulheres e crianças, funcionou durante 
cerca de um século sob orientação de uma ordem de freiras 
mendicantes. A partir de 1933 passou a ser um dos centros culturais 
de Lagoa.
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Lagoa, terça-feira, 20 de novembro 

Hoje tivemos a oportunidade de conhecer as práticas portuguesas 
sobre orçamento participativo e a tarde, visitamos a obra pública 
entregue à comunidade, cujo projeto foi votado no orçamento 
participativo de Lagoa. Nossa comitiva apresentou duas das 
iniciativas inovadoras do Prêmio MuniCiência, mostrando aos 
colegas portugueses um pouco do que tem sido feito na realidade 
brasileira. Encerramos o dia de trabalhos com o lançamento 
do livro "Hope for Democracy", de autoria de Nelson Dias, 
coordenador da RAP, o qual nos ofertou um exemplar do livro.
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O Fórum da Rede de Autarquias Participativas (RAP), em sua quarta edi-
ção, aconteceu no Centro Cultural Convento de São José. A abertura do 
evento contou com a presença do Prefeito Municipal de Lagoa, Francisco 
Martins e do presidente da RAP José Manuel Ribeiro. O público teve a 
oportunidade de conhecer as experiências locais de orçamento participa-
tivo dos municípios de Odemira e de Lagoa. No meio da tarde, foi realiza-
da uma visita às obras do orçamento participativo da cidade: uma parede 
de escaladas e a aquisição de três veículos para uso da comunidade (fotos 
ao lado).

UMA REDE DE AUTARQUIAS  
PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
2O DIA: LAGOA, IV FÓRUM REGIONAL DA REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
2O DIA: LAGOA, IV FÓRUM REGIONAL DA REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS



Durante o Fórum Regional em Lagoa, o secretário de agri-
cultura de Abaetetuba, Geovanny Farache, explanou sobre 
a iniciativa brasileira ganhadora do Prêmio MuniCiência/
CNM em 2018: o Programa Salta-Z, que prevê um sistema 
alternativo de tratamento de água para as comunidades ri-
beirinhas do Município. O público de maioria portuguesa 
ficou extremamente curioso pela realidade específica de 
Abaetetuba, que possui 72 ilhas e está na região amazô-
nica. 

APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA  
SOBRE TRATAMENTO DE ÁGUA
ABAETETUBA, PARÁ
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
2O DIA: LAGOA, IV FÓRUM REGIONAL DA REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS



DEPOIMENTO
GEOVANNY FARACHE, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE ABAETETUBA

“Algumas inspirações: as oficinas participativas, os orçamentos parti-

cipativos são incríveis. Os projetos de bairro e de grafitti também são 

incríveis. A questão do saneamento urbano na realidade portuguesa, a 

parte de esgoto, a geração de energia elétrica, o acesso à informação e 

o acesso à internet também são bastante motivacionais. O que eu mais 

gostei foi a forma que o poder público local - as freguesias, as câmaras - 

tem em proporcionar desenvolvimento de cidadania. O que me deixou 

bastante encantado foi esse ato de ouvir e de promover a cidadania, de 

fortalecer as organizações sociais.”
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VÍDEO
INSPIRAÇÕES QUE A COMITIVA BRASILEIRA LEVA PARA CASA

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/t7XQSsaoxLk


Ainda no Fórum Regional em Lagoa, o secretário de cul-
tura do Município brasileiro de Rio Grande apresentou o 
Projeto Arte na Parada, que encontrou uma solução para 
o vandalismo das paradas de ônibus por meio do grafitti.  
Ricardo falou também sobre a importância de um inter-
câmbio de experiências entre municípios portugueses e 
brasileiros.

APRESENTAÇÃO SOBRE A INICIATIVA 
DE ARTE NAS PARADAS DE ÔNIBUS
RIO GRANDE, RIO GRANDE DO SUL
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
2O DIA: LAGOA, IV FÓRUM REGIONAL DA REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS



DEPOIMENTO
RICARDO FREITAS, SECRETÁRIO DE CULTURA DE RIO GRANDE

“Foi fundamental a participação nas várias agendas que fizemos com 

municípios de pequeno porte, municípios de médio porte e municípios 

grandes, como Lisboa por exemplo, onde conhecemos a diversidade 

das realidades locais. Podemos afirmar que foi extremamente positiva 

esta agenda. Percebemos que existem soluções que já foram imple-

mentadas para aqueles problemas que nós ainda temos.”
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VÍDEO
INSPIRAÇÕES QUE A COMITIVA BRASILEIRA LEVA PARA CASA

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/hfr58O8-RpM


REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS
NELSON DIAS, DIRETOR-EXECUTIVO

“A cooperação internacional é um objetivo da Rede de Autarquias Parti-

cipativas e por isso nós, ao longo destes anos, estabelecemos protocolos 

com vários países: Espanha, Moçambique, Brasil e com a rede de orça-

mentos participativos brasileira, entre outros, que tem vindo desenvolver 

cooperação conosco. Nós queremos muito fomentar esta articulação in-

ternacional. Portanto, esta oportunidade de colaboração com a CNM é, 

para nós, uma prioridade na medida em que permite duas coisas: apren-

der com o que os Municípios brasileiros estão a desenvolver em termos 

de inovação na gestão municipal e, permite simultâneo, dar visibilidade 

às boas práticas que os Municípios portugueses, na área de participação, 

estão também empenhados em desenvolver em seus territórios.”
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VÍDEO
PORTUGAL: REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/cMGaDN0owIU


PRÊMIO BRASILEIRO MUNICIÊNCIA
AUGUSTO MATHIAS, CONSULTOR INTERNACIONAL

“Todas as experiências que visitamos foram muito interessantes. Algo 

que me chamou muito a atenção é o interesse pela participação. Algu-

mas experiências estão sendo baseadas no orçamento participativo, 

mas outras são interesses de fazer com que a comunidade participe nas 

decisões da gestão e, ao mesmo tempo, desenvolvendo processos de 

inclusão criando uma qualidade de vida melhor para os residentes da 

cidade”. 
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VÍDEO
BRASIL: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.




https://youtu.be/JDjhJHzZb6Q
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A Praia dos Pescadores situa-se em frente à Prefeitura Municipal de Cascais. Esta 
praia é tradicionalmente uma praia de pescadores que dispõe de um cais para 
embarcações onde é descarregado o pescado, que depois é comercializado. 
Embora apresente uma boa qualidade da água, que é monitorada durante o 
verão, esta praia não está classificada como de uso balnear.



Cascais, quarta-feira, 21 de novembro 

Acordamos cedo para viajarmos do Faro para Cascais. São 

mais de ... quilômetros. Fomos recebidos na prefeitura de Cascais 

por técnicos de diferentes áreas que nos apresentaram diferentes 

iniciativas realizadas pela prefeitura, tirar dúvidas, além de 

apresentar as incitivas brasileiras aos técnicos portugueses. O 

momento foi de muita interação e curiosidade de ambas as 

partes. Apresentação do vídeo de Abaetetuba/PA.

Cascais, quarta-feira, 21 de novembro 

Saímos cedo de Faro, no sul de Portugal, para pegar a estrada 
rumo à Cascais. Percorremos cerca de 300 km, e no caminho 
tivemos a oportunidade de conhecer as famosas falésias da 
região do Algarve. Chegando em Cascais, fomos recebidos na 
Prefeitura Municipal pelos técnicos de diferentes áreas, que 
nos apresentaram algumas iniciativas de sucesso realizadas 
pela prefeitura. Tivemos momentos de muita interação e de 
curiosidade de ambas as partes. 
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A comitiva brasileira foi recebida na prefeitura de Cascais pela Chefe da Di-
visão de Cidadania e Participação, Isabel Xavier, e por técnicos de diferen-
tes áreas. Ouvimos o relato de Isabel sobre a experiência do Orçamento 
Participativo Jovem de Cascais, iniciativa ganhadora do Prêmio RAP 2018. 
Também conhecemos a estratégia da Divisão de Promoção de Saúde e 
detalhes sobre o projeto de hortas comunitárias “Terras de Cascais”, como 
este projeto integra limpeza urbana, estrutura ecológica, eficiência ener-
gética e recolhimento de resíduos, entre outros.  O Programa brasileiro 
SALTA-Z, de Abaetetuba, foi apresentado aos técnicos portugueses, que 
puderam compreender um pouco da realidade de um município brasi-
leiro da região amazônica. O momento foi de muita conversa e interação. 

RODADA DE BOAS INICIATIVAS
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INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
3O DIA: CASCAIS, PREFEITURA MUNICIPAL
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“Quando nós pensamos em fazer o orçamento participativo jovem, nós 

não queríamos que ele fosse uma coisa demagógica. Nós queríamos que 

o orçamento participativo fosse uma experiência pedagógica. Portanto, 

quando criamos este modelo, em que os jovens tiveram a possibilidade 

de serem eles a criarem as regras, não queríamos que fosse uma coisa 

igual ao que tínhamos para os adultos. Então qual era a ideia? Para além 

de dar voz ao cidadão, era preparar cidadãos. E o orçamento participati-

vo jovem foi precisamente isso: uma experiência que prepara os jovens 

cidadãos para participar. E participar de que forma? Acreditando e apro-

ximando-se do município para acreditar e credibilizar a democracia. Por-

que se todos nos desvincularmos, se todos deixarmos de votar, se todos 

nos desinteressarmos, a democracia fica em perigo.”

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM DE CASCAIS 
ISABEL XAVIER, CHEFE DE DIVISÃO DE CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO  

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAIS

VÍDEO
INICIATIVA PORTUGUESA VENCEDORA DO PRÊMIO RAP 2018

Clique sobre a imagem para a assitir ao vídeo ou clique aqui para assisti-lo no canal youtube da CNM.

https://youtu.be/WHGVS75KOBs





Vista da Mouraria, um dos bairros mais tradicionais de Lisboa. Recebe este nome 
porque foi nesta zona que os mouros foram viver depois da conquista de Lisboa 
no século XII até serem expulsos no século XV. O bairro, que já foi considerado 
problemático e degradado, recebeu obras de requalificação em 2009 e tornou-
se um dos pontos mais interessantes de cidade em nível turístico e cultural.
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Lisboa, quinta-feira, 22 de novembro 
A comitiva brasileira realizou visitas à algumas associações 
e organizações culturais de Lisboa, todas elas apoiadas pela 
Prefeitura e pela Rede de Autarquias Participativas. Os 
técnicos da prefeitura de Lisboa e os diretores das organizações 
foram super receptivos e nos mostraram como funciona o trabalho 
deles enquanto associação cultural responsável pelo desenvolvimento 
social do bairro. Conhecemos os bairros da Mouraria, Carnide 
e Marvila, este último repleto de arte urbana por toda parte. O 
dia foi muito colorido e inspirador para todos!
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O Programa BIP-ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prio-
ritária) é um fundo municipal de apoio à projetos da co-
munidade e para a comunidade. A comitiva brasileira foi 
acompanhada por Miguel Brito, diretor do Departamento
de desenvolvimento local da Prefeitura de Lisboa e por 
Paulo Francisco, chefe da Divisão de participação da Pre-
feitura de Lisboa. Nesta foto, conhecemos a experiência 
do Centro Cultural Mouraria (Mouraria Creative Hub), uma
incubadora de empresas de cunho artístico.

UM PROGRAMA PORTUGUÊS DE 
APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS

INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
4O DIA: LISBOA, VISITA TÉCNICA A INICIATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LISBOA
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Na Associação Renovar a Mouraria, fomos recebidos pela
diretora Inês Andrade, que nos explicou sobre o papel de 
inclusão social e o trabalho com imigrantes para melhorar 
a autoestima do bairro. Em seguida, caminhamos rumo à 
Cozinha Comunitária da Mouraria onde saboreamos um 
almoço típico português acompanhado de muita conver-
sa sobre a própria concepção do local, que integra obje-
tos doados  em sua decoração única. 

TRABALHANDO COM A 
DIVERSIDADE DO BAIRRO

INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
4O DIA: LISBOA, VISITA TÉCNICA A INICIATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LISBOA
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No início da tarde, visitamos a Associação da Boutique 
Cultural do Carnide, que também é uma incubadora de 
empresas de cunho artístico. A associação funciona dentre 
de uma série de containers que abrigam escritório, atelier, 
depósito e uma sala de reunião, onde fomos recebidos 
por Paulo Quaresma, diretor e presidente da Associação. 
Ele nos explanou sobre a rotina do espaço e a importância 
de oportunizar o empreendedorismo aos artistas locais. 

ATELIER  
E BOUTIQUE CULTURAL

INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
4O DIA: LISBOA, VISITA TÉCNICA A INICIATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LISBOA

56   |  Projeto UniverCidades   |   Confederação Nacional de Municípios   |   União Europeia



A conclusão das visitas técnicas às iniciativas empreendi-
das pela prefeitura de Lisboa foi feita com chave de ouro:
a comitiva brasileira fez um tour pelo bairro Marvila para 
conhecer o projeto de arte urbana instalado nas fachadas 
dos prédios residenciais. O bairro afastado e sem identi-
dade, após o projeto, ganhou cores e vida pelas mãos de 
artistas de todo o mundo. 

UM PROJETO DE ARTE URBANA  
QUE ABRANGE UM BAIRRO INTEIRO

INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
4O DIA: LISBOA, VISITA TÉCNICA A INICIATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LISBOA

  Projeto UniverCidades   |   Confederação Nacional de Municípios   |   União Europeia   |   57



1 2 3
4

5 7

6
8

9
10

11

12

Os prefeitos brasileiros, técnicos municipais portugueses e pesquisado-
res do CES puderam conversar sobre os desafios enfrentados pelas pre-
feituras de ambos os países, compreendendo semelhanças e diferenças 
político-administrativas, além das experiências de trabalho da Universida-
de de Coimbra com municípios em Portugal e em parceria com universi-
dades brasileiras. Este encontro foi organizado pelo pesquisador do CES, 
Giovanni Allegretti.

RELAÇÕES ENTRE A ACADEMIA  
E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

1. Secretário de agricultura de Abaetetuba (Brasil); 2. Paulo Francisco, chefe da divisão de participação 
da Prefeitura Municipal de Lisboa (Portugal); 3. Prefeito de Gurjão (Brasil); 4. Prefeito de Santa Clara do 
Sul (Brasil); 5. José Castro Caldas, CES (Portugal); 6. Miguel Graça, assessor de gabinete do secretário 
João Paulo Saraiva (Portugal); 7. Jasmim Madueno, da CNM (Brasil); 8. João Afonso, ex-secretário para os 
direitos sociais na Prefeitura Municipal de Lisboa (Portugal); 9. Sérgio Xavier, CES (Portugal); 10. Secretário 
de cultura de Rio Grande (Brasil); 11. Paulo Peixoto, CES (Portugal); 12. Denise Messias, coordenadora do 
Projeto UniverCidades realizado pela CNM (Brasil) com apoio da União Europeia.

58   |  Projeto UniverCidades   |   Confederação Nacional de Municípios   |   União Europeia

INTERCÂMBIO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
5O DIA: CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PÓLO DE LISBOA



DIRETORIA CNM – GESTÃO 2018-2021 

CONSELHO DIRETOR 

Presidente: Glademir Aroldi 

1º Vice-Presidente: Julvan Rezende Araújo Lacerda 

2º Vice-Presidente: Eures Ribeiro Pereira 

3º Vice-Presidente: Jairo Soares Mariano

4º Vice-Presidente: Haroldo Naves Soares

1º Secretário: Hudson Pereira de Brito

2º Secretário: Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior 

1º Tesoureiro: Jair Aguiar Souto 

2º Tesoureiro: João Gonçalves Júnior 

CONSELHO FISCAL

Titular: Jonas Moura de Araújo 

Titular: Expedito José do Nascimento 

Titular: Christiano Rogério Rego Cavalcante 

Suplente: Pedro Henrique Wanderley Machado 

Suplente: Marilete Vitorino de Siqueira 

Suplente: Cleomar Tema Carvalho Cunha

REPRESENTANTES REGIONAIS 

Região Norte: Francisco Nelio Aguiar da Silva 

Região Norte: Wagne Costa Machado

Região Sul: Alcides Mantovani

Região Sudeste: Daniela de Cássia Santos Brito

Região Sudeste: Luciano Miranda Salgado

Região Nordeste: Rosiana Lima Beltrão Siqueira 

Região Nordeste: Roberto Bandeira de Melo Barbosa 

Região Centro-Oeste: Rafael Machado 

Região Centro-Oeste: Pedro Arlei Caravina

EXPEDIENTE  

Caderno de Viagem da Missão CNM Brasil - Portugal 2018

Projeto gráfico e reportagem fotográfica:  
Kenia de Aguiar Ribeiro / Scriptorium

Textos: Jasmim Madueno

As entrevistas em vídeo foram realizadas no hall do Centro de Estudos da Universidade 
de Coimbra (pólo Lisba) e na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cascais.

Publicado em Abril de 2019
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