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I. Nome do país onde a experiência está/esteve localizada
Itália.

II. Nome da cidade
Bolonha.

III. Nome da região
Emilia Romagna.

IV. Nome da organização que promoveu a experiência
Fundação para a Inovação Urbana (FIU) e Município de Bolonha.

V. Tipologia da organização que promoveu a experiência
Governo Municipal e outra instituição/organização.

VI. Nome do processo
Orçamento Participativo e Laboratórios Distritais.
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VII. Data/s ou ano/s em que ocorreu o envolvimento dos cidadãos
Três edições que tiveram início em 2017 e foram gradualmente enriquecidas em 20192020 (Terceira edição - ainda em curso).

VIII. A experiência fez formalmente parte do OP?
Sim.

IX. Pequena descrição da metodologia da experiência
Os processos participativos podem produzir valor acrescentado em termos de riqueza
para uma cidade? O governo municipal de Bolonha acredita que isso é possível,
especialmente se as contribuições imateriais dos cidadãos receberem valor monetário,
e ajudarem a poupar recursos que podem ser utilizados noutros projetos.
Assim, desde 2017, Bolonha organiza laboratórios distritais: através de reuniões e
assembleias em todos os bairros e através de um portal web. O governo local (com a
mediação da Fundação para a Inovação Urbana) pretende criar um espaço de escuta,
colaboração e processos de coprodução para fazer emergir prioridades, necessidades,
orientações e propostas dos cidadãos, ao mesmo tempo que imagina soluções
partilhadas. Neste cenário, o Orçamento Participativo tornou-se uma parte central das
metodologias de Bolonha para conduzir o diálogo social e envolver os cidadãos na
tomada de decisões sobre a sua cidade.
O processo gira em torno do conceito de "proximidade": por um lado, o termo refere-se
à escala física em que os Laboratórios Distritais operam e, por outro lado, ao esforço e à
vontade de colocar o capital social e humano no centro das escolhas públicas. A
dimensão de proximidade reforça e ativa redes de discussão e prática, tentando
identificar instrumentos administrativos e inovações capazes de permitir que o
potencial cívico proponha novos modelos de gestão da cidade.
Os Laboratórios, utilizando os instrumentos e métodos necessários em função do
contexto, tornam-se assim o campo de experimentação de um processo aberto, que se
alimenta da prática e das experiências feitas, e que pretende estabelecer uma ligação
direta entre necessidades e políticas públicas.
Após três anos de atividade e aprendizagem contínua, é possível identificar alguns
elementos que definem e distinguem a abordagem de proximidade da Fundação para
a Inovação Urbana.
Em 2017 e 2018, os cidadãos poderão propor e votar projetos de renovação e
regeneração de espaços públicos em áreas específicas do distrito, selecionadas pelo
conselho distrital. O projeto mais votado para cada distrito seria aquele que o
município tinha a obrigação de implementar nos anos seguintes.
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Em 2019, foi acrescentada outra opção: os cidadãos poderiam também propor e
coproduzir políticas que fossem votadas como prioritárias para um Distrito específico.
As ações correspondentes a três prioridades mais votadas de um Distrito - aprovadas
pelo Conselho Distrital - podem ser apoiadas e implementadas através de avisos,
chamadas ou acordos de colaboração.
Esta última é uma forma de cooperação que existe entre o Município e grupos de
cidadãos, que existe desde 2014, quando foi aprovado um Documento de Acórdão
específico, a fim de dar a possibilidade legal à Câmara Municipal de apoiar iniciativas
dos cidadãos destinadas a cuidar tanto de bens comuns materiais como imateriais
(locais, serviços, infraestruturas digitais, etc.).
Esta forma de colaboração é explicitamente valorizada pelo Município de Bolonha
como fonte de receitas e como uma forma de trabalho reprodutivo baseado no
"cuidado" de bens comuns que merecem reconhecimento e louvor, porque permite à
cidade poupar recursos (tanto humanos como financeiros) para conceder uma melhor
manutenção de lugares e serviços que - de outra forma - teriam de ser mantidos ou
melhorados através de intervenções públicas.
Nesta perspetiva, consideramos que os mais de 450 "acordos de colaboração"
existentes (ou "pactos", como são formalmente denominados) representam uma
espécie de contribuição de crowdsourced para a riqueza da cidade, uma vez que a sua
presença permite "libertar" um volume de recursos para novos investimentos, que
tradicionalmente seria dedicado às despesas correntes.
Assim, no âmbito do orçamento participativo e dos laboratórios distritais, foi
introduzida uma rúbrica para cofinanciar e incentivar a construção de tais pactos, que
são recompensados pela sua contribuição significativa para o bem-estar dos cidadãos,
vindos dos próprios grupos organizados de cidadãos.

X. Pequena descrição dos resultados da pesquisa
Em três anos, participaram quase 14.000 pessoas nas reuniões públicas nos 6 distritos.
109 propostas foram admitidas na fase de votação (27 em 2017, 33 em 2018 e 32
projetos no espaço público mais 47 prioridades para os Distritos propostos em
2019/2020). Foram financiados 12 projetos vencedores (um por cada distrito em 2017 e
em 2018). Destes, 2 estaleiros de construção já encerraram, enquanto os outros 10
projetos ainda estão em curso.
A edição de 2019/2020 está apenas a recomeçar da fase de votação após alguns meses
de paragem devido à pandemia da COVID; assim, em poucos meses todas as
propostas que incluam acordos de colaboração serão conhecidas. Os acordos de
colaboração assinados são mais de 450 desde 2014, e espera-se que o novo diálogo
estabelecido com o orçamento participativo possa ajudá-los a aumentar o seu
número, ainda este ano.
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XI. Alguns dados dos participantes
14.000 pessoas participaram nas assembleias públicas (7.000 em 2019, 5.000 em 2018,
2040 em 2017);
30.932 pessoas votaram online através do sítio Web do Município (14.584 em 2017 e
16.348 em 2018; para a edição 2019-2020 a votação foi adiada devido à pandemia).

XII. Link online e outros recursos
http://partecipa.comune.bologna.it/node
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/

XIII. Nome e endereço da pessoa que respondeu às questões
Michele d’Alena: michele.dalena@fondazioneinnovazioneurbana.it
Federico Salvarani: federico.salvarani@fondazioneinnovazioneurbana.it
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