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

II. Nome da cidade
Milão.

III. Nome da região
Lombardia.

IV. Nome da organização que promoveu a experiência
BiPart impresa sociale srl.

V. Tipologia da organização que promoveu a experiência
Outra instituição/organização. Uma empresa social em colaboração com uma prisão.

VI. Nome do processo
Ideias em fuga (Idee in fuga).

VII. Data/s ou ano/s em que ocorreu o envolvimento dos cidadãos
2019-2020.

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

PÁGINA 2/4

ATLAS MUNDIAL DOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS |

2

IX. Pequena descrição da metodologia da experiência
Ideias em fuga é uma experiência-piloto de orçamento participativo num
estabelecimento prisional, que tem sido proposta e negociada desde 2017, tendo
iniciado, na prática, no início de 2019.
Tem lugar em Milão, na prisão de Bollate e envolve reclusos e cidadãos. O orçamento
para os projetos propostos pelos reclusos será recolhido entre os cidadãos, com um
primeiro período de angariação de fundos, e depois com uma campanha de
crowdfunding (financiamento coletivo) para suportar os projetos vencedores.
Os projetos mais votados pelos reclusos serão carregados numa plataforma de
crowdfunding (como Kickstarter, Eppela…) e serão financiados pelos cidadãos. O
primeiro período de angariação de fundos foi reservado para doadores que se
disponibilizaram para apoiar o projeto no geral. Tanto a angariação de fundos, como o
crowdfunding foram apoiados por uma exposição de ilustrações.
Uma associação italiana de ilustradores gráficos, chamada "Autori d’Immagini",
decidiu criar e doar ilustrações para apoiar o projeto "Ideias em fuga". Reproduções
destas ilustrações foram vendidas online e em iniciativas diversas, como como
seminários, reuniões, encontros, concursos musicais, etc., na cidade de Milão mas
também no estrangeiro.

X. Pequena descrição dos resultados da pesquisa
Tendo em vista o financiamento, a equipa responsável pelo projeto "Ideias em fuga"
organizou várias iniciativas em Milão (e algumas não muito longe de Milão, como em
Voghera, uma pequena cidade no Sul da Lombardia), mas também no estrangeiro (por
exemplo em Portugal, durante a segunda edição da "Academia de Cidadania
Inteligente", em Cascais). A primeira grande iniciativa foi realizada durante o
lançamento do projeto em fevereiro de 2019.
Depois disto, foram organizadas várias exibições em alguns clubes, pontos de
referência dos distritos de Milão. No final de 2019 e início de 2020 foram promovidos
vários debates e encontros em torno do tema da reclusão (tendo tópicos como "prisão
e felicidade" ou "prisão e trabalho como uma oportunidade de reintegração social" e
"prisão e lei" com Giuliano Pisapia, antigo Presidente da Câmara de Milão e,
atualmente, Membro do Parlamento Italiano).
Entre os objetivos desta iniciativa estava não só a angariação de fundos para as "Ideias
em Fuga", mas também o desejo de abrir uma reflexão sobre a frequência com que os
recursos externos circulam para as prisões, apenas em relação a projetos que foram
concebidos no exterior, sem nenhum diálogo e colaboração com os reclusos que
vivem dentro das prisões.
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XI. Alguns dados dos participantes
Cerca de 1.200 reclusos envolvidos (na "fase de apoio" os eleitores foram 670 - com
uma participação de 52,43%) e cerca de 500 cidadãos participaram como doadores
(na fase de angariação de fundos). Neste momento, a fase de crowdfunding está ainda
em curso.

XII. Link online e outros recursos
http://www.ideeinfuga.org
https://www.facebook.com/ideeinfuga/
https://www.instagram.com/ideeinfuga/
ideeinfuga@bipart.it

XIII. Nome e endereço da pessoa que respondeu às questões
Giorgio Pittella (BiPart Impresa sociale srl)
giorgio.pittella@gmail.com
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