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O Processo 

• 2007: Debates e elaborações acerca de um 
Sistema Nacional de Participação Social; 

• 2011 a 2013: cerca de 45 debates com 
organizações da sociedade e órgãos do governo 
federal; 

• Elaboração da Minuta do Decreto da PNPS; 

• Consulta Pública: 18/07 a 06/09 de 2013; 

• Sistematização das contribuições recebidas; 
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• A Política Nacional de Participação social  um instrumento de 
fortalecimento das instâncias e mecanismos de diálogo e 
participação que contribuirá, significativamente, para o 
aumento e a qualificação da participação social na 
formulação, execução, monitoramento e avaliação de 
programas e políticas  públicas. 

 

• O Sistema Nacional de Participação Social se concretizará no 
conjunto de medidas institucionais de articulação e 
fortalecimento dos instrumentos e mecanismos de 
participação já existentes e sua interface com as novas formas 
e linguagens participativas. 

 

• O Compromisso Nacional pela Participação Social é um pacto 
pela democracia participativa entre todos os Entes da 
Federação. 
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O Decreto da PNPS  

• Consolida o legado de participação social do Governo 
Dilma; 

• Integra, fortalece e articula mecanismos e instâncias 
democráticas de diálogo e participação social e a atuação 
conjunta entre o governo federal e a sociedade civil;  

• Conceitua as instâncias e mecanismos de participação, 
delimitando objeto do decreto 

• Estabelece objetivos e diretrizes relativos ao conjunto de 
mecanismos e instâncias  criados para possibilitar o 
diálogo sobre programas e políticas públicas;  

• Institui o Sistema Nacional de Participação Social.  
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Algumas diretrizes 

• O reconhecimento da participação social como direito do 
cidadão e expressão de sua autonomia; 

• A complementaridade, a transversalidade e a integração entre 
mecanismos e instâncias da democracia representativa, 
participativa e direta; 

• O direito à informação, à transparência e ao controle social nas 
ações públicas; 

• A valorização da educação para a cidadania ativa; 

• A autonomia, o livre funcionamento e a independência das 
organizações da sociedade civil. 
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Alguns objetivos 
• Consolidar a participação social como método de governo; 

• Aprimorar a relação do governo federal com a sociedade 
civil, respeitando a autonomia das partes; 

• Desenvolver mecanismos de participação social nas etapas 
do ciclo de planejamento e orçamento; 

• Incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que 
incorporem múltiplas formas de expressão e linguagens de 
participação social, por meio da internet; 

• Desenvolver mecanismos de participação social acessíveis 
aos grupos sociais historicamente excluídos e aos vulneráveis; 

• Incentivar e promover ações e programas de apoio 
institucional, formação e qualificação em participação social 
para agentes públicos e sociedade civil. 
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A Gestão da PNPS 

• Será instituído o Comitê Governamental de 
Participação Social – CGPS, para assessorar a 
Secretaria-Geral da Presidência da República no 
monitoramento e implementação da PNPS e na 
coordenação do SNPS; 

• O CGPS, em sua prática de funcionamento,  
buscará ações e oportunidades de envolvimento 
da sociedade em seus trabalhos e nas agendas 
necessárias. 
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O Sistema Nacional de Participação Social 

• O SNPS promoverá, de forma não 
hierarquizada e flexível, a gestão intersetorial e 
a articulação das instâncias e mecanismos de 
participação social, previstas no Decreto da 
PNPS; 

• Será coordenado pela SG/PR que publicará a 
relação e respectiva composição de suas  
instâncias, bem como orientações para uma 
melhor articulação entre as mesmas. 

 

 

 



Secretaria-Geral da  
Presidência da República  Participação social é método de governar  

Instrumentos e mecanismos participativos 

• Conselho de políticas públicas 

• Comissão de políticas públicas 

• Conferência nacional 

• Ouvidoria pública federal 

• Mesa de diálogo 

• Fórum interconselhos 

• Audiência pública 

• Consulta pública 

• Mesa de Monitoramento das Demandas 

• Ambiente virtual de participação social 
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40 formas colegiadas entre conselhos e comissões nacionais  

Ano Nº de Ouvidorias Públicas Federais 

2013 286 
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Compromisso Nacional pela 
Participação Social 

 • A consolidação de uma Política e um Sistema Nacional de 
Participação Social se ancora em um pacto pela participação 
social como método de governo e política de Estado, resultado da 
ação conjunta de governos e sociedade. 

• Nesse sentido, e respeitando rigorosamente o Pacto Federativo, a 
proposta de Compromisso Nacional pela Participação Social é 
articular e construir sinergias do governo federal com estados e 
municípios, em ações que busquem dinamizar as relações entre 
os governos e a sociedade civil, fortalecendo a participação social 
nos processos de aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pelo 
Estado. 
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Diretrizes 

• incorporação da participação social como método de governo, por meio 
do estabelecimento de governança compartilhada nas políticas e 
instituições públicas, baseada na transparência, prestação de contas, 
participação no ciclo de planejamento e orçamento público, diálogo e 
controle social em todas as áreas governamentais; 

• afirmação da participação social como direito humano, e um dever do 
Estado como agente indutor deste direito; 

• reconhecimento da participação social como impulsionadora da inclusão 
social, da promoção da solidariedade e do respeito à diversidade, da 
cooperação e da construção de valores de cidadania; 

• valorização da participação social como meio de contribuição para a 
construção e legitimação das políticas públicas e sua gestão; e 

• promoção e fortalecimento dos conhecimentos e práticas de participação 
social e de educação para cidadania ativa produzidas pela Sociedade Civil 
e pelo Estado. 
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Participa.br 

• Trata-se de uma rede de comunidades de diálogo 
que envolverá os gestores  públicos, cidadãos, 
organizações, redes e movimentos da sociedade 
civil para a discussão de temas relevantes para as 
políticas públicas.  

• O Participa.br irá disponibilizar um conjunto 
básico de tecnologias e metodologias de 
Participação Social via internet a serem utilizadas 
por diversos órgãos públicos, instituições e 
demais atores da participação social.  
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Participa.br 
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“... é importante lembrar que o destino de um país não se 
resume à ação de seu governo. Ele é o resultado do 
trabalho e da ação transformadora de todos os 
brasileiros e brasileiras. O Brasil do futuro será 
exatamente do tamanho daquilo que, juntos, fizermos 
por ele hoje. Do tamanho da participação de todos e 
de cada um: dos movimentos sociais, dos que labutam 
no campo, dos profissionais liberais, dos trabalhadores 
e dos pequenos empreendedores, dos intelectuais, dos 
servidores públicos, dos empresários, das mulheres, 
dos negros, dos índios, dos jovens, de todos aqueles 
que lutam para superar distintas formas de 
discriminação.” 

                  (Presidenta Dilma Rousseff, Discurso de Posse em 1º de  janeiro de 2011)  
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