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Foi com muito gosto que aceitei o convite para participar nesta Conferência. E a 

razão principal para o interesse desta minha participação é o sentimento de identificação 

com algumas ideias força desta Conferência - a ideia de que o desenvolvimento social 

não pode ser feito contra a natureza, a ideia de que o espaço local é uma dimensão 

privilegiada para a construção de uma nova relação entre o indivíduo e a política, para 

ampliar a noção de democracia.e de participação das pessoas na gestão dos assuntos 

de interesse público. 

O testemunho que trago a esta Conferência baseia-se nas  experiências que 

vimos fazendo no Concelho de Palmela no sentido do aprofundamento da democracia 

participada, daparticipação dos cidadãos na gestão municipal. 

Este tema poderia eventualmente caber, e será provavelmente abordado 

também, em outras sessões temáticas e outros momentos desta Conferência. Mas tem 

todo o sentido tratá-lo no enquadramento proposto para esta sessão: local e global no 

século XXI. 

Todos sentimos como a globalização invade hoje todas as esferas da vida 

social. Às pessoas que residem em Paimela chegam, para ser consumidos, os mesmos 

filmes, as mesmas bebidas, as mesmas calças, que se oferecem ao consumo das 

pessoas que habitam em qualquer outra parte doo planeta. Novas unidades industriais 

instalam-se no Concelho de Patmela, outras partem, introduzindo para o melhor e para 

o pior profundas alterações no dia a dia das pessoas que vivem em Palmeia, ao ritmo e 

ao sabor de decisões tomadas algures nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, ou 

em qualquer outro lugar. Os agricultores do concelho de Palmela vêem a sua 

actividade secularmente enraizada nesta terra ser agora comandada a partir de 

normas e de leis elaboradas algures em Bruxelas, onde poucos ou nenhuns. 

conhecerão o nosso vinho, o nosso queijo, as nossas frutas e o seu peso económico e 

social para o desenvolvimento das nossas comunidades locais. 

Tudo isto e muito mais que nós sabemos, traz às pessoas o sentimento de que a 

nossa vida é cada vez mais dirigida por poderes políticos e económicos que estão muito 

longe, que não conhecemos, que não controlamos. E os consequentes fenómenos de 



alheamento ou de exclusão de grande parte das pessoas em relação ao político e o 

recente referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez deu um sinal de como as 

coisas se estão a passar no nosso Pais. 

Mas em paralelo, e em contradição aparente com este movimento de 

globalização, assista-se também nos últimos anos a novos movimentos de interesse 

pelo local. Em diversas disciplinas cientificas, mas também na acção política e em 

movimentos de cidadãos. Mantendo o meu testemunho centrado em experiências em 

curso no concelho de Palmela,, queria referir-vos alguns exemplos de processos em 

curso que me parecem poder permitir alguma reflexão sobre o papel do local na vida 

social neste tempo de mudança de século. 

- A aposta na salvaguarda, valorização e em alquns casos recriação de 

tradições, patrimónios e identidades locais. 

Desde a recuperação e animação de um Castelo que é o símbolo mais forte de 

toda -a região ( não em torno de um qualquer projecto gizado por um qualquer técnico 

num qualquer gabinete em Lisboa ou qualquer outro local, que teria - era o uso da 

época -- vendido o Castelo ao turismo internacional, mas de um projecto construído ao 

longo de anos com uma forte participação da comunidade local (de algumas elites 

culturais e tradicionais, mas também da própria população: um dos momentos mais 

marcantes de todo este processo foi uma manifestação popular no Castelo em que 

praticamente toda a Vila esteve presente) e que definiu um conjunto de novos usos 

para o Castelo em que firma um reforço da sua ligação à população e nomeadamente 

às crianças e jovens, .mantendo obviamente funções turísticas; 

A promoção de produtos locais, como o vinho, o queijo, a fruta, o artesanato; 

através da cooperação com os produtores, construindo acontecimentos exemplares 

como o Festival do Queijo, Pão e Vinho ou a Festa da Fruta, apoiando as organizações 

de produtores no plano financeiro mas também técnico, procurando novas, relações 

entre sistema educativo e necessidades locais de formação (criando cursos 

profissionalizantes), apoiando a abertura a novos mercados; 

Passando por projectos como a recuperação do património arqueológico, dos 

arquivos de entidades locais, de acontecimentos populares como as Janeiras e a 

Queima do Judas, de construção de núcleos museológicos sobre o vinho ou o caminho 

de ferro, o apoio a festas locais, entre tantos outros. 



Constroi-se aparentemente um encontro entre objectivos de política municipal e 

interesse e participação directa das pessoas, projectando um desenvolvimento do 

concelho em que há alguma participação local, e não apenas o jogo de factores 

mundiais ou nacionais alheios à população de Palmela. 

Porque sei que o tema das identidades e dos patrimónios é um terreno 

complexo e perigoso, quero deixar aqui claro .que estes processos não têm 

transportado uma visão passadista e sacramental das tradições. Têm sim permitido 

introduzir algo de próprio e de único no desenho do futuro da nossa terra, mas sempre 

em diálogo com a inovação e com novas experimentações, de que diversas 

intervenções no plano do desenvolvimento económico, social e cultural dão vastos 

exemplos, que não desenvolverei neste momento. 

 

Porque queria ainda falar-vos de uma outra grande aposta que vimos 

ensaiando: a do aprofundamento da democracia e da participação das pessoas na 

gestão dos assuntos de interesse, público. 

Recusamos a ideia de que a participação das pessoas nas decisões sobre o seu 

futuro se resuma a uma escolha de quatro em quatro anos dos partidos e das pessoas 

que decidirão pela comunidade durante todo esse tempo, sem qualquer prestação de 

contas. De certa forma, talvez se possa dizer que o poder local democrático constitui já 

algum aperfeiçoamento deste sistema de democracia representativa, pois, talvez com a 

excepção das grandes cidades, a proximidade entre eleitores e eleitos (ou entre 

representados e representantes) torna mais fácil o contacto directo, o protesto ou a 

proposta em directo, e situações de retorno e de prestação de contas. 

Mas pensamos em Palmela que não chega, e que há um longo caminho a 

percorrer para aumentar a participação das pessoas na gestão dos assuntos de interesse 

público. 

As experiências que vamos fazendo em Palmela dão uma atenção muito grande 

à informarão. È simultaneamente um tema simples, ou mesmo evidente (não se 

questiona que a informação é necessária ao desenvolvimento da cidadania) e complexo 

(porque muitas vezes confundido com propaganda). O caminho que estamos a fazer é 

o da construção de um processo de informação qualificado e profissionalizado, que 

ajude à transparência da administração local e que tenha um papel didáctico. E 



incluímos neste processo métodos mais_ tradicionais (boletim regular, cartas aos 

munícipes, comunicação social), ou de maior inovação técnica (internet, quiosques 

multimédia, serviço de documentação de apoio à comunidade, na Biblioteca Municipal), 

ou ainda mais directos (as reuniões e plenários com a população). 

Mas para além da problemática da informação, temos privilegiado a construção 

de parcerias. Para além de uma multiplicidade de colaborações bilaterais com as 

associações culturais, desportivas, de jovens, de moradores, de agricultores que se 

tornou já tradição no nosso concelho, fomos construindo nos últimos anos parcerias 

mais complexas, orientadas para assuntos de interesse local, de que' referirei alguns 

exemplos para situar este testemunho. Com associações de agricultores, bancos, e 

outras Câmaras vizinhas para um projecto de desenvolvimento rural; com uma Junta de 

Freguesia, um Rancho Folclórico, uma associação cultural e um grupo. paroquial para 

construção e gestão de um centro cultural numa localidade; com associações culturais, 

desportivas, bombeiros, escolas, instituições de solidariedade social, serviços de saúde, 

para promoção de um projecto de prevenção de toxicodependências noutra localidade. 

Não vos maçarei com a enumeração de mais exemplos. Quero antes partilhar 

convosco algumas reflexões quevamos-fazendo--m-Palmeia a propósito do trabalho em 

parceria. 

A primeira reflexão é a de que a parceria pode ser apenas uma moda, mas 

também pode ser muito mais que isso. A nossa tentativa, através de, projectos como os 

que referi e muitos outros, é construir uma verdadeira cultura de parceria. E 

encontramos alguns resultados entusiasmantes. E estimulante ver como a cooperação. 

de entidades tão diferentes. como associações culturais  e desportivas, escolas, 

delegações locais de serviços centrais do Estado, empresas, autarquias pode produzir 

novas visões e novas soluções para problemas locais. 

A Segunda reflexão diritle-se a uma dúvida de base quanto ao sentido desta 

cooperação local: almofada para os problemas sociais - que em última instância têm 

causas não locais, funcionando assim como paliativo e factor de reprodução de um 

sistema social cujas imperfeições são evidentes? Ou uma aposta séria na participação 

das pessoas, que em última instância será antes um factor de transformação e não de 

reprodução do existente? Aceitámos exploraras possibilidades abertas por esta segunda 

hipótese. 



Mas para além da tentativa de construção desta cultura de parceria, não 

desistimos de tentar dar novos passos no estimulo à participarão directa das pessoas (e 

não apenas através de grupos ou representantes). 

Projectos como o Fórum Pinhal Novo, reuniam simultaneamente a participação 

de entidades colectivas e de pessoas no debate sobre estratégias de intervenção sobre 

os problemas sociais locais. 

Neste momento trabalhamos no alargamento deste projecto a todo o concelho 

(Fórum Desenvolvimento), criando um espaço regular de informação, autoformação e 

debate de perspectivas. para o futuro do concelho de Palmela, aberto a todos os 

interessados. 

Estamos ainda a preparar um. outro projecto, que se poderá eventualmente 

chamar Orçamento Participado. O nome e a ideia não são inéditos: debater o 

Orçamento Municipal directamente com as pessoas, em reuniões e plenários nas várias 

localidades do concelho. Mas sabemos como são raras e imperfeitas estas experiências, 

e assumimos juntar o nosso contributo. 

Mas o estímulo à participação directa das pessoas, mais do que projectos, exige 

também uma atitude quotidiana, uma cultura de participarão: das pessoas e dos 

poderes. 

Um exemplo emblemático de que em Palmela se está caminhando nessa 

direcção foi- o debate público em torno de um Plano de Pormenor para a Quinta da 

Cerca, uma zona "nobre" da Vila. Aquilo que poderia ter sido apenas uma formalidade 

(receber algumas reclamações por escrito e. responder posteriormente) foi 

transformado (por vontade da Câmara mas também das pessoas!) num verdadeiro 

debate participado, que conduziu a importantes alterações ao Plano em discussão. 

Este testemunho, apresentado apenas em. esboço, sobre algumas dinâmicas 

possíveis no espaço local mesmo num tempo de grandes avanços da globalização, não 

pretende, por si só, provar nada. Pretende sim constituir um contributo para a 

necessidade de reinventar o local num mundo global como é o nosso, como espaço 

privilegiado, aberto à construção de mais democracia e mais diversidade. 

 


