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Podemos medir o desenvolvimento de uma cidade pela quantidade de prédios derramados por suas
ruas, pelo número de empregos criados a cada minuto ou ainda pelo comportamento do seu produto interno
bruto. Assim, de tempos em tempos, podemos ou vibrar com uma melhor posição alcançada em algum
ranking ou lamentar ainda sermos considerados uma economia emergente. Há cidades que tão loucas
quanto um Einstein relativizam os números frios da economia e, desafiando os cálculos mais aceitos pelos
especialistas, medem seu desenvolvimento aferindo se os prédios construídos já não mais arranham os
céus ou beliscam o meio ambiente, se são funcionais e confortáveis para as pessoas.
Estas cidades vibram quando cada novo ato de seus moradores renova e fortalece uma atitude
coletiva de ocupação, preocupação, de responsabilização com o outro e com o espaço público. Portanto,
são cidades que medem seu desenvolvimento pelo número de cuidadores que acumula ao longo da sua
história. Porto Alegre tem oferecido seus melhores territórios para o florescimento de gerações sucessivas
de cuidadores da cidade. Foi assim nas Associações de Moradores, nos Conselhos Populares, nos
Conselhos de Políticas Públicas, no Orçamento Participativo, nos Fóruns de Planejamento, nas entidades
sociais e empresariais, nas Igrejas, Universidades, ONG'S e em tantas outras iniciativas. Em 2011, a
capital gaúcha conforma e oferece um novo território para a emergência de novos cuidadores, em busca
de um sentido de desenvolvimento que deverá surgir da participação, da fraternização e do amor, ou seja,
do cuidado com Porto Alegre e com os porto-alegrenses. Trata-se da realização do V Congresso da Cidade,
para o qual convocamos a cidadania porto-alegrense a participar.
Os quatro Congressos anteriores, realizados em 1993, 1995, 2000 e 2003, representaram um salto
para a democracia da cidade, cujos resultados ainda colhemos nos avanços obtidos pela rede de
participação democrática e pela gestão pública municipal. A ideia de que o planejamento de Porto Alegre
deve ser uma obra sempre renovada, construída de forma descentralizada e participativa é, seguramente,
uma conquista propiciada pelos Congressos da Cidade.
O V Congresso da Cidade é, portanto, parte de um conjunto de iniciativas que os diversos atores
governamentais e não-governamentais vêm desenvolvendo para definir uma visão de cidade comum em
alguns pontos e, a partir dela, integrar esforços para alcançá-la, o que permitirá a integração sistêmica
das redes de participação democrática da cidade, conjugando esforços dos três setores da sociedade.
O V Congresso da Cidade se realizará às vésperas da Copa do Mundo de 2014, evento que já mobiliza
a Capital em torno de projetos e intervenções urbanas que transformarão radicalmente sua paisagem e,
sobretudo, sua qualidade de vida, tendo em vista que muitos dos investimentos previstos enfrentarão
desafios históricos da cidade.

Informações:

Telefone: (51) 3289-6634 ou 3289-6692
E-mail: vcongresso@smgl.prefpoa.com.br

http://vcongressodacidade.blogspot.com
www.portoalegre.cc

Metodologia de Participação e Bússola do Desenvolvimento Local
A metodologia de participação proposta é focada na mobilização e articulação das dimensões territoriais
da cidade; em quatro eixos temáticos de desenvolvimento – econômico, cidadania, humano e urbano;
numa plataforma colaborativa na web –; na disponibilização de um indicador do desenvolvimento local,
denominado Bússola do Desenvolvimento Local e na sistematização da gestão continuada deste
processo de governança. Para orientação dos Encontros Moderados de Governança, cada território terá
a sua Bússola do Desenvolvimento Local, que indicará os níveis de desenvolvimento atuais nos
quadrantes do Desenvolvimento Humano, do Desenvolvimento da Cidadania, do Desenvolvimento
Urbano e do Desenvolvimento Econômico, apoiado em indicadores de dados e de percepção de cada
território.
Etapa Bairros – Abril a Julho
São 4 dimensões territoriais consideradas, iniciando-se o trabalho de mobilização e articulação pelos 82
bairros da cidade, com os quais os cidadãos possuem maior sentimento de pertencimento e onde as
lideranças locais do primeiro, segundo e terceiro setores reúnem-se e definem os Motes, as Metas e as
ações para o desenvolvimento local. Também nos bairros, as lideranças formam um Comitê para a
mobilização e a articulação do território na busca dos seus Motes e Metas definidos. O calendário de
reuniões será divulgados a cada mês.
Etapa Regiões de OP – Julho a Setembro
A segunda dimensão territorial são as regiões administrativas de Porto Alegre, que contam 17 territórios
definidos e hoje consolidados pela prática do Orçamento Participativo. Os Comitês dos bairros de cada
região reúnem-se para analisar a Bússola do Desenvolvimento da sua região e destacar as ações que
necessitam da mobilização e articulação regional, que somadas às ações já priorizadas junto ao
orçamento público municipal nas reuniões do OP, completam e direcionam o conjunto de esforços
identificados pelo território. O calendário de reuniões será divulgado a cada mês.
Etapa Regiões de Planejamento – Setembro a Outubro
A terceira dimensão territorial corresponde às 8 regiões de planejamento da cidade, onde já são
analisadas e planejadas as questões do desenvolvimento urbano. O V Congresso da Cidade, por sua
proposta e método, possibilitará fortalecer a discussão do desenvolvimento nesta dimensão territorial,
agregando além do desenvolvimento urbano, também os aspectos do desenvolvimento humano, da
cidadania e econômico, que constituem os quadrantes da Bússola. Os comitês das regiões
administrativas agrupam-se nas regiões de planejamento e novamente destacam as ações para
mobilização e articulação nesta dimensão territorial, formando também um comitê próprio de cada região
de planejamento. O calendário de reuniões será divulgado a cada mês.
Etapa Porto Alegre - Novembro
A quarta dimensão territorial é a cidade de Porto Alegre, constituída por suas dimensões territoriais
mobilizadas e articuladas pelo V Congresso, trabalhando numa mesma base metodológica, com um
indicador de desenvolvimento comum e reunidas na Assembléia Final para consolidarem a visão, as
ações e os projetos mobilizados e articulados no esforço da realização da Porto Alegre que queremos e
que constituirão um Pacto de Governança.
Plataforma Colaborativa
Através da plataforma colaborativa www.portoalegre.cc, os porto-alegrenses poderão disponibilizar
informações e promover a articulação,mobilização e a cooperação na forma de redes, em torno de
causas que promovam o desenvolvimento da cidade e fortaleçam a cultura da cooresponsabilidade nos
bairros, sensibilizando indivíduos e comunidades para o objetivo de Cuidar de Porto Alegre.

