OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL DE

DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

15 ANOS PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS

A REDE MAIS AMPLA
DE DEMOCRACIA
PARTICIPATVA
O Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP) é uma rede de
mais de 1000 cidades de todo o mundo,
entidades, organizações e centros de
investigação que pretendem conhecer,
trocar e aplicar experiências sobre democracia participativa no âmbito local para
consolidar a democracia no governo das
cidades.

15 ANOS
DE EXPERIÊNCIAS
A Rede nasce em 2001 no âmbito dos Projectos de Cooperação Descentralizada do
Programa URB-AL da Comissão Europeia.
Desde o ano de 2006 o OIDP tem trabalhado em colaboração com a organização
Cidades e Governos Locais Unidos, contribuindo actualmente para o desenvolvimento da produção de conhecimento inovador ao serviço dos governos locais no
campo da democracia participativa.
A Secretaria Técnica do OIDP trabalha
desde a sua origem sob os auspícios da
Câmara Municipal de Barcelona, uma referência internacional reconhecida no
campo da troca de experiências em democracia participativa que aposta na cooperação entre os governos locais de todo
o mundo.

O OIDP é um centro de
referência a nível mundial
para a produção de conhecimento (I+D da democracia
participativa).
O OIDP afirma-se como um
espaço de intercâmbio de
experiências de democracia
participativa.
O OIDP contribui com toda
esta produção para o enriquecimento das políticas públicas
dos governos municipais.

MAIS DE 1000 CIDADES
95 PAÍSES UNIDAS NUMA REDE
TIPOS DE MEMBROS:
PARCEIROS:
GOVERNOS LOCAIS E REGIONAIS

REDE DE COMPROMISSOS PARTILHADOS:
PRESIDÊNCIA ANUAL
SECRETARIA GERAL
BARCELONA
CONFERÊNCIA

COLABORADORES:
UNIVERSIDADES, CENTROS DE
INVESTIGAÇÃO E ENTIDADES
ASSOCIATIVAS

www.oidp.net

DE QUE MANEIRA CRIAMOS E
MELHORAMOS O CONHECIMENTO
NO CAMPO DA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA A NÍVEL LOCAL?

CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
Cada ano, e desde a sua origem, a Presidência
da Rede é exercida por um governo local membro do OIDP que, assumindo o compromisso
de avançar no debate sobre democracia participativa e na troca de experiências e conhecimentos neste campo, organiza uma Conferência Internacional.

GRUPOS
DE TRABALHO
Através da reflexão colectiva numa área concreta de trabalho pretende-se promover a utilização de instrumentos que permitam aos
governos locais fortalecer a democracia e impulsar o exercício de tornar os cidadãos protagonistas do debate e da tomada de decisões
sobre as políticas públicas, e da preparação e
implementação dessas políticas.

DIVERSIFICAÇÃO E
DESCENTRALIZAÇÃO
Diversificação da composição dos membros da
Rede para chegar a todas as regiões do mundo
e descentralização da estrutura.

DISTINÇÕES
O OIDP promove também a Distinção do OIDP
de Boas Práticas em Participação Cidadã com
o objectivo de reconhecer experiências inovadoras no campo da democracia participativa
realizadas no âmbito local que fomentem a
participação e o envolvimento dos cidadãos
nos processos de elaboração e de implementação das políticas públicas.

SINERGIAS
Criação de sinergias com outras redes, organizações internacionais e com o mundo académico.

EXTENSÃO LOCAL
Reactivação da rede de Observatórios Locais
de Democracia Participativa.

WEB ATUALIZADO
Melhoras no sítio web para que os membros da
Rede contribuam para a produção colectiva de
conhecimento.

COMO
ADERIR À REDE?
Para ser um membro da rede é apenas necessário
preencher o formulário de adesão que poderá
encontrar no apartado “Adesão” do nosso sítio web.
Não há taxas de adesão.
Contacte-nos para mais informação:
Secretaria Técnica OIDP
c/Avinyó 15
08002 Barcelona
Tel +34 93 481 58 22
info@oidp.net

www.oidp.net
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