
 

 

PROCESSO PARTICIPATIVO EM 2017  

As atividades sugeridas para os Mecanismos de Participação do PDUI/RMRJ nesse novo período tiveram como 
objetivo aprofundar os debates em torno da construção de estratégias, a escolha de propostas e a definição dos 
Programas e Ações Prioritárias (PAPs). Após a consolidação, na fase anterior, da construção dos cenários 
futuros da metrópole e o estabelecimento das Macrorregiões de Planejamento, os Grupos de Discussão (GDs), 
tão importantes no debate das propostas dos eixos, seriam ampliados e integrados às Oficinas Regionais, sob um 
novo formato de Grupo de Discussão Regionais (GDRs).  

Estes teriam como estratégia apoiar as discussões em torno das potencialidades das macrorregiões de 
planejamento (debatidas nos GDs de 2016) e da sedimentação da identidade metropolitana. As dinâmicas seriam 
conduzidas pelo Consórcio, com apoio da Câmara Metropolitana, e teriam duas etapas específicas, conforme 
exposto a seguir.  

Na primeira atividade proposta, os Grupos de Discussão seriam divididos por eixo (conforme tabela abaixo). 
Juntamente com os participantes das listas anteriores e possíveis novos convidados, seriam incorporados no 
processo os novos atores municipais. A dinâmica teria como objetivo: (i) apresentar as propostas debatidas e 
definidas ao final de 2016 (cada eixo apresentaria suas propostas) e (ii) debater as propostas apresentadas. Após 
o encontro de cada Grupo de Discussão por eixo, haveria um GD de integração para o alinhamento das propostas 
debatidas. Durante os GDs, os participantes seriam convidados a responder um questionário indicando, por ordem 
de prioridade, as macrorregiões de planejamento de preferência. 

Tabela 1 – Proposta de Cronograma de Atividades de Participação do PDUI/RMRJ - 2017/1ª etapa 
Fonte: Consórcio Quanta-Lerner 

 

  
 
 
 
 
 

Grupos de 
Discussão 

 
 

EIXOS 

EIXO DATA PARTICIPANTES LOCAL 

Reconfiguração Espacial e 
Centralidades Urbanas 

Dia 05.04 (quarta) 
Manhã 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Expansão Econômica 
Dia 05.04 (quarta) 
Tarde 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Valorização do Patrimônio 
Natural e Cultural 

Dia 06.04 (quinta) 
Manhã 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Mobilidade 
 

Dia 06.04 (quinta) 
Tarde 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Habitação e Equipamentos 
sociais 
 

Dia 07.04 (sexta) 
Manhã 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Saneamento e Resiliência 
ambiental 

Dia 07.04 (sexta) 
Tarde 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Gestão Pública 
Dia 10.04 (segunda) 
Tarde 

25 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

Integração Eixos 
Dia 11.04 (terça) 
Tarde 

150 pessoas 
Palácio 
Guanabara 

 

Na segunda atividade, os participantes dos Grupos de Discussão se integrariam aos Grupos de Discussão 
Regionais divididos conforme macrorregiões de planejamento indicadas abaixo. As atividades seguiriam a lógica 
do fechamento dos cenários e a definição de um cenário ideal que permitiria a construção dos Programas e Ações 
Prioritária, a ser debatido com os membros da Câmara Metropolitana, dos Comitês (estadual e municipal) e do 
Conselho Metropolitano.  

Esperava-se que ao final de mais essa etapa, as ações previstas para os mecanismos de participação tivessem o 
resultado de garantir a continuidade da mobilização e participação de atores do primeiro, segundo e terceiro setor, 
incluindo os novos prefeitos e suas respectivas equipes. A ideia seria valorizar os processos de escuta qualificada 
e articulada para constituição de um sentimento de pertencimento metropolitano e de legitimação do plano, 



 

 

favorecendo o acompanhamento e a apropriação social da agenda de propostas e cenários desta terceira fase do 
PDUI. 

Tabela 2 – Proposta de Cronograma de Atividades de Participação do PDUI/RMRJ – 2017/2ª etapa 
Fonte: Consórcio Quanta-Lerner 

 

 
 
 
 
Grupos de 
Discussão 
Regionais  
 
 
 
MACRORREGIÃO 

MACRORREGIÃO MUNICÍPIOS DATA PARTICIPANTES LOCAL 

Macrorregião de 
Planejamento Oeste 
 

Rio de Janeiro (Parte) 
Nova Iguaçu (Parte) 
Paracambi 
Itaguaí 
Seropédica 
Japeri 
Queimados 

Dia 24.04 
(Segunda) 
Tarde 

50 pessoas 

Queimados ou 
Seropédica 
 
(a definir) 

Macrorregião de 
Planejamento Norte 
 

Rio de Janeiro (Parte) 
Magé (Parte) 
Nilópolis 
Mesquita 
Nova Iguaçu 
São João de Meriti 
Belford Roxo 
Duque de Caxias 

Dia 25.04 
(terça) 
Tarde 

50 pessoas 

São João de 
Meriti  
ou 
Nilópolis 
 
(a definir) 

Macrorregião de 
Planejamento dos 
Hipercentros 

Rio de Janeiro 
Dia 26.04 
(quarta) 
Tarde 

50 pessoas 
Rio de Janeiro 
(a definir) 

Macrorregião de 
Planejamento 
Nordeste 
 

Magé 
Guapimirim 
Cachoeiras de 
Macacu 
Rio Bonito 
Tanguá 

Dia 27.04 
(quinta) 
Tarde 

50 pessoas 

Magé 
ou 
Cachoeiras de 
Macacu 
 
(a definir) 

Macrorregião de 
Planejamento Leste 
 

Itaboraí 
São Gonçalo 
Niterói 
Maricá 

Dia 28.04 
(sexta) 
Tarde 

50 pessoas 
Itaboraí 
 
(a definir) 

 

No entanto, a proposta apresentada para 2017 não se efetivou em vista do complexo cenário institucional e 
econômico do país e do Estado do Rio de Janeiro, o que acarretou na interrupção temporária do contrato com o 
Consórcio. Esse quadro inviabilizou o prosseguimento das atividades e a manutenção das equipes nesse período 
inicial do ano.  

Apesar de uma conjuntura desfavorável para a mobilização e continuidade dos trabalhos, a Câmara Metropolitana, 
em parceria com a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ) realizou no 
decorrer dos meses de maio e junho uma série de encontros sobre temas estratégicos do PDUI, contando com a 
presença de representantes de diferentes setores sociais. Essas atividades foram fundamentais para manutenção 
do engajamento em torno do processo de elaboração do plano e sua contínua difusão.  

  



 

 

Foto 1 - Encontro SEAERJ – Onde vai morar o emprego? (16/05/2017) 
Fonte: Consórcio Quanta-Lerner 

 

 
 
 

A seguir foram realizadas também três reuniões para apresentação e debate da versão preliminar das ações 
previstas nos Programas de Ações Prioritárias, uma na SEAERJ e duas nas dependências do Anexo do Palácio 
Guanabara: a 4ª Reunião do Conselho Consultivo do PDUI/RMRJ, uma reunião conjunta dos Comitês de 
Estratégia Municipal e Estadual e outra, de integração dos grupos de discussão dos eixos estruturantes.  O 
resultado dessas reuniões permitiu o aprofundamento da elaboração dos PAPs e o amadurecimento das 
propostas. 

Foto 2 - Encontro SEAERJ – Como levar Cidade à periferia metropolitana? (20/06/2017) 
Fonte: Consórcio Quanta-Lerner 

 

 
 


