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Porque avaliar os processos 
participativos?

Objetivos normativos 
Os processos participativos promovem uma democracia mais próxima dos 
cidadãos e mais “capacitadora” dos mesmos?

Objetivos funcionais
Os processos participativos promovem uma governação mais transparente, 
responsive e accountable? 



Como avaliar os processos 
participativos?
Definir o “sucesso” de um processo participativo

Promove democracia? Promove governação? 

Definir critérios de avaliação dos procedimentos
Quais os métodos para envolver a cidadania?

Definir critérios de avaliação dos resultados 
Quais os efeitos imediatos? Quais os impactos?

Definir critérios de avaliação para os custos
Como foram utilizados os recursos económicos?

Operacionalização com métodos quantitativos e qualitativos



A Carta BIP/ZIP
O Conceito de BIP/ZIP foi trabalhado a partir da definição de “Bairro Crítico” RCM 
142/2005, como espaços urbanos marcados “pela concentração de problemas sociais, 
pelo desfavorecimento e menor capacitação das suas populações, pela concentração 
de grupos mais vulneráveis às diferentes formas de discriminação, pelo estigma social 
que lhes anda associado e pelo bloqueio de oportunidades” e que por isso 
“constituem o mais urgente desafio em termos de promoção da cidadania e da coesão 
social” (Resolução do Conselho de Ministros nº 142/2005)

A identificação das áreas de carência carateriza a “fratura socio-territorial” de Lisboa





Uma proposta de avaliação do Programa 
BIPZIP
Avaliar o sucesso do Programa: que melhoria para a coesão socio-territorial dos 67 
territórios prioritários de Lisboa?

Critérios de procedimentos: quantas parcerias? Como funcionaram? Quanto 
financiamento? Foi adequado?

Critérios de resultados: Deu-se continuidade às parcerias? Quantos projetos? 
Quantas atividades? Quantas pessoas envolvidas? Participaram? As comunidades 
apropriaram-se dos resultados? 

Indicadores quantitativos e indicadores qualitativos informam sobre : (i) 
parcerias/projetos; (ii) projetos/atividades; (iii) financiamento/população









Como caraterizar a melhoria da coesão 
socio-territorial? O índice de participação
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