
CRITICS METHODS

Projetor Sim

Flipchart Não

Material
Impresso Sim

Outros: PC / dispositivo
móvel, internet

Mais participação dos cidadãos através 
da "Participação Electrónica"

3 unidades de 50 minutosTEMPO:

RESUMO:
A participação electrónica significa procedimentos baseados na Internet que permitem à
população participar em processos políticos e também oferecem a possibilidade de lançar
iniciativas. 
Este exercício trata do tema da eParticipação/ iniciativas online/ plataformas
online/pedidos online.

MATERIAL:

Método 1

TÍTULO:

Tamanho Grupo: 8 a 12 pessoas
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Preparação

Exposição sobre o tema da participação eletrónica(eParticipação).

Participação
Participação digital
Participação política
Iniciativas on-line/plataformas on-line/pedidos on-line

Tudo o que precisa de preparar é um PC, smartphone, e uma ligação à Internet para
procurar informação a partir da Internet.

A apresentação deve explicar as seguintes palavras-chave:

As folhas de trabalho servem de apoio e inspiração adicionais.

Os participantes têm a tarefa de se familiarizarem com as possibilidades da

eParticipação. Um breve contributo sobre o tema da eParticipação é dado como

introdução. O foco deve ser colocado nas diferentes possibilidades da eParticipação.

Posteriormente, cada participante, sozinho ou em grupo, irá preparar a informação

sobre os seguintes tópicos:

Como podem os cidadãos iniciar uma petição, campanha ou iniciativa sobre questões

locais, nacionais mas também globais? (Os participantes podem encontrar informações

sobre como o fazer em www.change.org).

Como podem os cidadãos apoiar ativamente a cidadania europeia? (Mais Informação 

 pode ser encontrada em https://ecit-foundation.eu)
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

http://www.ecit-foundation.eu/


Este exercício inclui a preparação de uma folha de apoio com esclarecimento das
seguintes questões:

www.change.org   

- O que significa Change.org?
- Quantas pessoas utilizam esta plataforma?
- Que campanhas foram iniciadas através do change.org?
- Como posso iniciar uma petição?
- Em que tópicos posso iniciar uma petição?

Escreva um pequeno guia: Elementos importantes de uma boa campanha (informação
sobre isto pode ser encontrada em: https://changeverein.org/kampagnentraining 

www.ecit-foundation.eu 

- O que é que a Fundação ECIT representa?
- Que iniciativas é que a Fundação ECIT apoiou?
- Descubra quantas pessoas no seu país já apoiaram esta iniciativa em https://ecit-
foundation.eu/voters-without-borders. 

Na ECI https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/home pode
descobrir quais as iniciativas que estão actualmente em curso. Descreva três iniciativas
e descubra como também pode participar em tais iniciativas.

Posteriormente, os participantes têm a oportunidade de aprofundar os seus
conhecimentos com o método "fish bowl" e de expandir os seus conhecimentos a este
respeito. Os participantes devem primeiro tirar as suas próprias conclusões a partir das
suas observações.
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Porque é que a eParticipação ou participação em questões socialmente relevantes em
geral é muito importante?
Quais são as vantagens e desvantagens de eParticipation? Que grupos da população
podem ser excluídos?
Em que medida contribuem os meios de comunicação social para acelerar a
eParticipação? 
A eParticipação não depende apenas do acesso aos meios digitais. Que outros fatores
influenciam o comportamento de participação das pessoas?

Para o método de aquário, 4 - 7 pessoas (dependendo do número total de participantes
na classe) são selecionadas para se sentarem num círculo sentados. Todas as outras
pessoas sentam-se em um ou mais círculos à volta deste círculo e só estão autorizadas a
seguir a discussão destas pessoas como ouvintes, mas se quiserem juntar-se à discussão
podem ir para o círculo interior e juntar-se à discussão. Isto pode ser organizado da
seguinte forma:
A: Uma cadeira no círculo interior permanece desocupada para permitir a entrada do
exterior.
B: A pessoa que quer contribuir coloca-se atrás de uma pessoa no círculo interior. Esta
pessoa é então autorizada a terminar o que está a fazer e depois tem de ceder o lugar à
nova pessoa.
Muitas variantes do "método do aquário" podem ser encontradas na Internet, o qual
também pode, naturalmente, ser adaptado e implementado. A duração da
implementação pode ser estimada em cerca de 30 a 60 minutos.
Possíveis perguntas para a ronda do aquário:

Mais participação dos cidadãos através do eParticipation: Pasta Completa
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MATERIAL DISPONÍVEL:

https://drive.google.com/drive/folders/13UXsy1wtgZs-jcEVzq_OJClaUIKLM-ii?usp=sharing

