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Fundamentos da Governança  Solidária
Local

Investimento em Capital Social 

Poder Público

Sociedade Civil Mercado

Criação de ambiente favorável

Induzir o 

Desenvolvimento

Local



PLURALIDADE
Reconhecer que a sociedade é
composta de múltiplas diferenças.

DIÁLOGO
Contribuir para que a sociedade seja 
um sistema de conexões sempre 
aberto.

Promover a formação de uma 
Comunidade de Projeto
Pacto de Co-Responsabilidade Social 
pelo Desenvolvimento Local.

CONSENSO

Ambiente

Fundamentos da Governança Solidária Local



Por que Governança Solidária Local ?

GOVERNANÇA porque baseada na parceria entre o governo

e a sociedade, que estimula a participação social, o protagonismo e o

empreendedorismo dos cidadãos e a sua co-responsabilidade na gestão

das ações públicas.

SOLIDÁRIA porque baseada na cooperação e na ajuda mútua 

entre as instituições governamentais e não governamentais e as pessoas que

voluntariamente se disponham a participar da iniciativa, em prol do atingimento de 

objetivos comuns da localidade.

LOCAL porque essas redes, conquanto intersetoriais

e multidisciplinares, têm como base a territorialidade constituída por regiões,

bairros e vilas.

Conceitos





Governança Solidária Local

É uma rede social intersetorial e multidisciplinar que 

se organiza territorialmente para promover espaços 

de convivência capazes de potencializar a cultura da 

solidariedade e cooperação entre governo e 

sociedade local. 

Conceito



Atores da Governança Solidária Local
Em cada uma das 17 Regiões do OP

Fóruns 
Regionais Meios de  

Comunicação
Associações
Representativas

Órgãos Públicos
Estaduais

Órgãos Publicos
Federais

Instituições
Religiosas

Conselhos

Escolas e 
Universidades

Empresas

Associações
Representativas

Vereadores

Voluntariado

OGNs

Clubes de 
Serviços

CAR/CROPs

Sindicatos

Orçamento Participativo

Agentes Governamentais

Articuladores

Implementação

Comitês
Gestores Locais



Novo Orçamento
Articulação dos recursos do governo e comunidade em 

favor do desenvolvimento local e da inclusão social.

O que a Governança Solidária Local gera

Orçamento da Cidade

Orçamento

da

Comunidade

Orçamento

do

Governo

Definição de 
aplicação

dos recursos 
governamentais

Governança Solidária Local Orçamento Participativo

Mobilização dos
recursos 

existentes
na sociedade



Desenvolvimento Local

Estimular parcerias baseadas nos princípios da 
participação, autonomia, transversalidade e na co-

responsabilidade em favor do desenvolvimento local 
e da inclusão social.

Objetivo da Governança Solidária Local



Programas de Governo
Como se expressa a Transversalidade



Porto Alegre: Cidade-Rede

e as Metas do Milênio 2015 / ONU

Onde queremos chegar com a Governança Solidária Local



Comitê Gestor Local         

Serviços
Ciclo do Orçamento

Participativo
Governança SolidáriaProgramas

Integrados

Processo

Fóruns Regionais
Fóruns Temáticos

Acompanhamento
Planejamento
Cronograma

Processo• Monitorar e facilitar a 
execução territorial
• Promover a co-
responsibilidade

Instâncias

Plano de 
Investimentos

Ações

• Agilizar o atendimento
das demandas
• Promover a 
transversalidade (endo-
governança)

Inovações
www.observapoa.com.br

Iniciativas do Governo
Iniciativas da Sociedade
Cooperação Técnica
UNESCO

Rede governamental local que integra todos os órgãos do Governo Municipal

É a expressão local 
da integração do  

Governo Municipal.

Estimular ações de governança na sociedade

Promover ações de endo-governança no Governo Municipal



Net mobilization 
for agendas 

accomplishment

Celebração do
Pacto pela

GSL

1°Pacto: 28.11.2007 – Regiões 
Humaitá/Navegantes e Noroeste

2°Pacto: 05.12.2007 – Região Norte

3°Pacto: 12.12.2007 – Região Leste

4°Pacto: 15.12.2007 – Região Partenon

5°Pacto: 19.12.2007 – Região Nordeste

6º Pacto: 22.09.2008 – Região Cruzeiro





Resultados do Programa de 

Governança Solidária Local



Pacto dos Bairros: 

Floresta, Higienópolis, 

São João, São Geraldo e 

Navegantes

Celebrado em 28 de novembro de 2007, o Pacto de cinco bairros 

decorreu de uma grande mobilização pela revitalização da Praça 

Julio Andreatta, importante espaço de lazer dos moradores. Mais de 

20 parceiros institucionais e da iniciativa privada uniram-se ao 

poder público para desencadear várias ações, além da proposta 

inicial, dirigidas à revitalização econômica, social e comunitária.



Pacto da 

Região Norte

Em 5 de dezembro de 2007, 27 parceiros institucionais, entre 

organizações não-governamentais e clubes de serviços, e 17 

privados da Zona Norte, além da Prefeitura, celebraram a 

assinatura do Pacto de Governança. A comunidade aposta na 

qualificação do artesanato local e nas ações de sustentabilidade

ambiental, capazes de gerar melhor qualidade de vida à região, que 

possui mais de 90 mil habitantes. 



Pacto da 

Região Leste

A Região Leste, com seus quase 120 mil habitantes, 

mobilizou-se em torno da construção do Centro de Excelência 

Cultural da Leste – o Celeste – na Vila Bom Jesus. Outros 

planos estão na agenda de prioridades e incentivam a 

comunidade a buscar seus sonhos e irrigar novas expectativas 

para o desenvolvimento local. O Pacto da Leste foi celebrado 

em 12 de dezembro de 2007, contando com nove parceiros 

comunitários, 12 institucionais e dez privados, mais o poder 

público municipal.



Pacto da 

Região Partenon

O aprendizado proveniente da cooperação e da união foi um dos 

saldos mais importantes do processo de implantação da Governança

Solidária Local no bairro Partenon. Quatro parceiros institucionais, 

13 privados e 14 públicos aderiram ao Pacto de Governança, 

firmado em 15 de dezembro, e confirmaram as novas vocações da 

comunidade para a busca do desenvolvimento da região, que possui

mais de 120 mil habitantes. 



Pacto da 

Região Nordeste

Em 19 de dezembro de 2007, moradores, entidades não-

governamentais, empresários e Prefeitura selaram o Pacto de 

governança, atentos as possibilidades delineadas pela tecnologia 

digital. As ações pactuadas incluem a construção de um centro de 

recondicionamento de computadores, a realização de cursos de 

capacitação sobre gestão para o desenvolvimento local e a 

implementação do fundo local de incentivo à captação. No total, foram 

quatro parceiros privados, três institucionais e 22 comunitários.



Pacto da 

Região Cruzeiro

Comunidade, prefeitura, organizações não governamentais, 

associações comunitárias e iniciativa privada formalizaram o Pacto 

de Governança em 22 de setembro de 2008, evento que integrou as 

atividades da 5ª Semana da Cruzeiro. Os moradores foram capacitados 

para utilizar as ferramentas necessárias à promoção do desenvolvimento 

durante o Seminário da Grande Cruzeiro, decorrente de prêmio que a 

capital gaúcha recebeu do Programa Urb-AL Rede 10 – Combate à

Pobreza Urbana. Participam do pacto, 11 instituições, 26 entidades, 

dos órgãos do governo estadual e um parceiro privado além 

da prefeitura municipal.



Resultados 

Quantitativos



345 ações indutoras do desenvolvimento local nas 17 regiões da 

cidade 

265 parcerias com instituições, organizações não governamentais, 

associações comunitárias e empresas 

Capacitapoa - 261 pessoas, integrantes de 188 organizações da 

sociedade civil 

1° Trocas - 200 participantes

Conferência Mundial para o Desenvolvimento das Cidades –

• 50 parceiros na organização;

• 500 palestrantes;

• 7 mil inscritos. 



ExpoShanghai 2010



O Programa de Governança Solidária Local foi escolhido entre 

106 propostas, representando 87 cidades, para o evento 

internacional que na edição de 2010 destaca as melhores práticas 

urbanas. Porto Alegre, única cidade que apresentou programa de 

desenvolvimento local com ênfase na democracia participativa, 

ficou com a 22ª colocação em 55 projetos escolhidos pela 

comissão julgadora. A Expo Shanghai trabalha com o tema 

“Melhor Cidade, Melhor Vida”.



Ações Complementares do 

Programa Governança

Solidária Local



Projeto Chocolatão

Ação especial de reassentamento, direcionado 

aos moradores de núcleo habitacional irregular, 

cuja atividade econômica principal é a coleta de 

lixo reciclável. Além de realocação, as ações 

voltam-se para oportunidades diferenciadas de 

geração de renda. 



Projeto Pisa 
Programa Integrado Socioambiental

Ações de suporte e capacitação direcionadas às 

famílias transferidas das margens do Arroio 

Cavalhada, área de abrangência do Programa 

Integrado Socioambiental (programa responsável 

pela elevação da capacidade de tratamento de 

esgotos dos atuais 27% para quase 80%). 



Projeto Vela Social

Localizado na região Extremo Sul de Porto Alegre, o Vela Social 

surgiu inicialmente para ensinar jovens de comunidades carentes 

a velejar. Cinco anos após sua implantação, o projeto ampliou 

seu alcance pedagógico, aliando o ensino da cultura náutica aos 

ensinamentos da educação ambiental, ações voluntárias de 

limpeza em locais onde não há coleta seletiva e oficinas de 

reconhecimento da fauna e da flora nativas. Atualmente, o 

projeto atende mais de 150 crianças e adolescentes.



Projeto Arte & Mãe

Parceria entre a Prefeitura, organizações não governamentais, 

entidades e instituições financeiras estatais e empresas possibilita 

o uso do material reciclagem na confecção de edredons, a partir 

de resíduos de fibras de garrafa PET, que aquecem tanto quanto 

os produzidos com lã natural. Além do enfoque ambiental, o 

projeto induz novas oportunidades de renda e trabalho para as 

famílias. 



Suportes para a democracia 

participativa

ObservaPoa - Observatório da Cidade 

de Porto Alegre –

Fala Porto Alegre



Ampliar o conhecimento e fortalecer
a identidade local - EQÜIDADE.

Democratizar o acesso às
informações - ACESSIBILIDADE.

Oferecer informações de fácil
entendimento - LEGIBILIDADE. 

Objetivos

Capacitar o Cidadão-Gestor.

Qualificar as redes sociais e as 
instâncias de gestão participativa.

Empoderar a Comunidade Local.

Projeto integrante do Observatório
Internacional de Democracia Participativa
da Rede 3 da URB-AL – Democracia na
Cidade.

Portal de informações georeferenciadas por bairro, 

regiões e para a cidade como um todo.

Observatório da Cidade
www.observapoa.com.br
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Juntos pelo Melhor Lugar do Mundo


