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Notas sobre 

participación 

Que se entende por participar? 

 

A participación cidadá é a principal estratexia de innovación das políticas municipais, constituíndo unha 

das características fundamentais do cambio de paradigma de actuación pública. O modelo da gobernanza 

muda as regras, promovendo un novo equilibrio nas relacións entre persoal político, funcionariado público, 

entidades sociais e cidadanía, establecendo unha lóxica de cooperación baseada no diálogo. 

 

O obxectivo que persegue a participación da cidadanía nos asuntos públicos é darlle contido e ampliar a 

democracia no que se coñece como democracia participativa. Nas sociedades complexas a participación 

persegue facer máis suxeitos sociais á cidadanía, dotándoa de maior capacidade para transformar o 

medio no que viven e tomar parte na xestión dos órganos políticos, económicos e administrativos da súa 

comunidade. 

 

A participación cidadá é un bo indicador da temperatura democrática dunha sociedade e pódese dar de 

diferentes formas e a diferentes niveis, que son máis ou menos medibles e por tanto comparables. 

 

A forma máis elaborada de participación é a codecisión e implica compartir o poder e corresponsabilizarse 

dos obxectivos comúns. A participación, neste sentido, pode ser organizada a través de fórmulas distintas. 

A iniciativa local, o contexto económico e cultural, as especificidades de cada territorio, a implicación real 

daqueles axentes que van participar (responsables políticas e políticos, persoal técnico, persoas expertas e 

a propia cidadanía) son elementos determinantes. 

 

Neste nivel da escala de participación podería entenderse a elaboración dos orzamentos participativos, 

plans estratéxicos, ou plans de barrio, entre outros.  
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“Existe unha crise de lexi-
timidade da acción pública 
con base na representación, 
ante novas formas de lexiti-
mación baseadas na corres-
ponsabilización da sociedade 
civil nos asuntos públicos“ 

Contexto  

Á hora de abordar as orientacións, metodoloxías 

e experiencias de participación cidadá convén 

caracterizar o contexto do seu desenvolvemento:  

 

 Os principais recursos de acción non están 

en mans exclusivamente da Administración, 

senón de axentes privados e sociais múlti-

ples. Isto significa unha maior complexidade 

do ámbito, con diversos protagonistas e no-

vas regras de xogo, necesariamente colabo-

rativas. 

 

 Existe unha crise de lexitimidade da ac-

ción pública con base na representación, 

ante novas formas de lexitimación baseadas 

na corresponsabilización da sociedade civil 

nos asuntos públicos, cuestión que adquire 

tamén maior visibilidade social. 

 

 

 

 

 

 As dinámicas sociais teñen unha complexi-

dade crecente. A Administración non pode 

xestionar esta complexidade sen a conco-

rrencia da cidadanía. Ademais do contido das 

políticas, pasan a ter relevancia as redes re-

lacionais que a Administración é capaz de 

trabar e dinamizar. 

 

 As políticas públicas locais, acrecentaron o 

seu ámbito de intervención a múltiples áreas 

atendendo a novas demandas da cidada-

nía. Ademais, téñense convertido no princi-

pal ámbito da innovación democrática, dado 

que a súa proximidade á cidadanía fai máis 

posíbel a participación na cousa pública. 

 

Neste contexto a previsibilidade propia da planifi-

cación faise dubidosa, e gaña valor unha concep-

ción proactiva da acción pública. Por outra parte, 

a multiplicidade de axentes fai oportuna a busca 

de sinerxías e de accións coordinadas. 
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A participacio n cidada  nas polí ticas pu blicas 

ve n xogar o seu papel en diferentes dimen-

sións:  

 

Lexitimación democrática. En ocasio ns a 

lo xica electoralista e curtopracista, xunto 

coa distancia entre a clase polí tica e a cida-

daní a, xoga en contra da cooperacio n en 

favor do ben comu n entre a Administracio n 

e a sociedade civil. Pero no a mbito das polí -

ticas concretas recla mase a interlocucio n 

coa sociedade como garante da defensa do 

interese xeral. 

 

Mellora da calidade de xestión. As Admi-

nistracio ns Pu blicas buscan gan ar na efica-

cia e na eficiencia da su a acció n interesa n-

dose por incorporar a visio n, as achegas e as 

demandas da cidadaní a. A denominada 

administracio n aberta ou receptiva com-

prende a participacio n da cidadaní a como 

unha forma de mellorar a calidade das deci-

sio ns e o seu propio rendemento. 

 

Capital social. Os poderes pu blicos non 

ten en capacidade por si mesmos para afron-

tar o conxunto de demandas e os novos 

retos derivados da inclusio n social e o 

desenvolvemento econo mico,  polo que 

precisan activar as capacidades de resposta 

dos a mbitos privado e social. O capital social 

e  clave para mellorar as capacidades do 

conxunto da sociedade. 

 

Responsabilidade cívica e dimension 

educativa.  Fronte a  lo xica competitiva 

perse guese construí r lóxicas cooperativas 

baseadas en proxectos comu ns. Ademais, o 

cara cter educativo da participacio n cidada  

permite a capacitacio n de poderes pu blicos 

e sociedade civil na comprensio n dos pro-

blemas urbanos e territoriais e na ideacio n e 

posta en marcha de respostas efectivas.  

O significado de compartir 

Para poder falar de procesos de participación cidadá nas polí-

ticas públicas requírense algunhas características que non 

sempre se dan en todas as prácticas autodenominadas 

“participativas”. Acadar maiores capacidades de goberno e 

de rexeneración democrática para incidir na transformación 

social e urbana pasa necesariamente por „compartir poder‟, e 

por comprender a participación como: 

 

 un proceso a longo prazo de cambio de cultura 

política nas relacións entre as Administracións Pú-

blicas e a sociedade civil, 

 de fomento da cidadanía responsable dos asuntos 

de interese xeral, 

 de promoción da creatividade comunitaria, 

 de promoción de novos modelos colaborativos de 

relacións entre axentes, 

 dun novo modelo de toma de decisións coopera-

tiva con base na deliberación pública, 

 de mellora da receptividade e do rendemento da 

Administración Pública. 

Dimensións 

O intercambio de información e a colaboración entre as persoas 
participantes é un aspecto a a coidar 
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Aspectos  a ter en conta  

Partir dos problemas sentidos pola cida-

danía. Trátase de  formular de forma aberta 

e colaborativa cales son os temas relevantes a 

tratar. A comunicación debe ser horizontal e 

multidireccional.  

 

Construír un diagnóstico conxunto, inte-

grando distintos saberes nunha relación non 

xerarquizada, senón reciprocamente educati-

va. Trátase de integrar os coñecementos téc-

nicos cos saberes sociais, para poñelos en 

conxunto ao servizo da mellora da calidade de 

vida. 

 

Promover a creatividade social. Que as de-

cisións se tomen de forma democrática é unha 

das dimensións a coidar, pero en moitas expe-

riencias as enerxías vertidas nesta dirección 

esquecen que tamén se debe coidar que as 

decisións sexan realmente transformadoras, 

factibles e que incidan positivamente no terri-

torio, no seu desenvolvemento e na súa sus-

tentabilidade.  

 

Incorporar perspectivas e subxectividades 

dende todo o abano de posicións sociais. Tra-

tariamos de vincular a distintas institucións e 

entidades, distintos sectores económicos, dis-

tintos campos de coñecemento e distintos 

sectores da poboación.  

 

 

 

 

Articulación dos planos político, técnico 

e social. A participación da cidadanía non 

exime a representantes políticos das súas res-

ponsabilidades e o seu papel activo. Non se 

trata de ceder a responsabilidade, senón com-

partir poder, a través de espazos de diálogo .  

 

Protagonismo das entidades sociais. As 

entidades asociativas, empresariais, educati-

vas ou mediáticas actúan como nodos verte-

bradores en diferentes sectores e ámbitos da 

sociedade e teñen unha clara potencialidade 

para propoñer e asumir iniciativas dinamizado-

ras.  

 

O compromiso efectivo de que o producido 

nos espazos de participación vai ser incorpora-

do nos espazos formais de representación, e 

vai ter unha tradución clara nas políticas e no 

seu desenvolvemento. As experiencias de de-

mocracia participativa impulsadas desde a 

Administración non se formulan como un me-

canismo substitutivo dos propios de goberno 

na democracia representativa, senón como 

unha estratexia de afondamento democrático.  

Os espazos de decisión que se articulan ao redor  
de procesos participativos aglutinan á diversidade 
de axentes que interveñen no territorio 
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Cidadania é unha empresa cooperativa de profesionais das Ciencias Sociais. Comezamos a nosa 

andaina no ano 2000 e temos traballado para diferentes entidades públicas e privadas. 

 

Dentro do ámbito da participación temos dirixido e coordinado procesos como a elaboración das 

Axendas 21 locais, os Orzamentos Participativos do Concello de Ferrol, Escola de Participación do 

Concello de Narón ou o  Proxecto de Revitalización do Centro de Vigo. 

 

Corredoira das fraguas, 5 1º Esquerda 

Santiago de Compostela 

981589269 

www.cidadania.coop 

cidadania@cidadania.coop 

Nube de etiquetas sobre os significados da participación cidadá. Achegas recollidas en diferentes 
procesos desenvoltos por Cidadania. 


