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Objetivos do módulo 

1.- Reflectir criticamente sobre a participação democrática e os 

processos de tomada de decisão nos espaços locais. 

2.- Facilitar definições e categorias novas e mais abrangentes sobre a 

participação, a democracia e a governança que sejam úteis para os 

processos de transformação nos territórios. 

3.- Dispor de ferramentas para analisar as relações de poder nos 

territórios. 

 

Síntese do módulo 

Este módulo sobre a construção do poder político nos territórios divide-se 

em diferentes partes: uma primeira, onde se recolhe a situação actual da 

democracia e da governança a nível macro e micro; uma segunda, 

onde se recolhe uma série de contribuições e reflexões críticas sobre estes 

conceitos e processos; uma terceira onde se recolhem ideias de vários 

quadros territoriais de análise da economia política que poderão ser úteis 

para ir construindo os nossos próprios quadros de aprendizagem para a 

acção nos nossos territórios. E umas últimas referências de recursos web 

que poderão ser úteis para complementar o conteúdo desta lição / 

módulo. 

Face aos problemas e desafios que supõem o capitalismo global, o poder 

corporativo e os planos desenvolvimentistas e extractivistas, é 

fundamental que se activem acções e capacidades políticas para a 

mudança em territórios específicos. As práticas democráticas que 

fortalecem sujeitos políticos colectivos para construir alternativas às 

formas hegemónicas de poder devem estar no centro das análises e das 

propostas. E, para isso, é fundamental ter em conta as decisões e as 

relações de poder que ocorrem nas diferentes escalas (estatal, 

supranacional, global, corporativa, familiar, quotidiana, entre homens e 

mulheres ...). 
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Os espaços deliberativos, a partilha de informação e de conhecimentos 

sobre o território, a participação, as capacidades colectivas e o 

empoderamento, em particular dos sectores tradicionalmente excluídos, 

e as novas formas de relacionamento entre os diferentes actores do 

território são essenciais para ir construindo comunidades e sociedades 

mais democráticas. Paralelamente, escudando-se na ignorância cidadã, 

na apatia política e na complexidade técnica dos problemas, acontece 

que as elites económicas, os governos e os gestores públicos consideram 

mais cómodo ignorar os conhecimentos e as demandas sociais, e confiar 

nas opiniões de especialistas ao seu serviço. Não há muito interesse em 

aprofundar a tomada de decisões democráticas. Por conseguinte, para 

combater as narrativas dominantes e construir outras baseadas na 

justiça, na convivência e no bem-estar colectivo, propõe-se partir da 

aprendizagem dos sujeitos políticos que questionam as desigualdades do 

sistema e do seu território. Os quadros de análise da economia política e 

de construção de paz não abarcam toda a complexidade das 

realidades territoriais. As mudanças transformadoras que querem os 

sujeitos protagonistas dos territórios ficam relegadas pelos interesses e 

visões dos actores externos que, quase nunca partem das próprias 

experiências e autorreflexão de grupos discriminados e das suas 

resistências às lógicas capitalistas, racistas e heteropatriarcais.  

Este módulo não pretende oferecer soluções definitivas para analisar 

realidades complexas, uma vez que não existem quadros fechados para 

a análise dos processos colectivos locais que queiram transformar a 

realidade para viver melhor. Para além das lições aprendidas pelos 

sujeitos políticos do projecto “Territórios em Conflito”, o que se propõe é 

recuperar alguns dos elementos interessantes de outros quadros críticos 

de análise. O território em si, as capacidades colectivas, as 

preocupações compartilhadas, as inter-relações dos actores, os saberes 

e conhecimentos silenciados, as aprendizagens feministas e as propostas 

alternativas feitas por esses actores ... são alguns dos elementos-chave a 

ter em conta se queremos aprender dos territórios. 

 

 



 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITÓRIOS EM CONFLITO. Construindo alternativas, visões partilhadas e processos colectivos” 

(2ª edição) 

 

Módulo 5: Construindo Poder Político: Lições aprendidas dos Territórios em Conflito 

 

 

 

 
    
 

4 

 

Tarefas dos/das estudantes 

i) Leitura atenta do texto-base. Fazer um resumo ou um comentário 

sobre os aspectos que se consideram mais interessantes. 

ii) Responder às perguntas colocadas. 

iii) Participar no fórum de debate. 

 

Cronograma indicativo 

O módulo tem uma duração de sete dias, de 8 a 14 de Março, com uma 

carga horária total de seis horas. Embora a disponibilidade de tempo seja 

muito diferente para cada pessoa, a título de orientação, propõe-se a 

seguinte distribuição de tempo com uma hora de dedicação por dia: 

08/03/2

1  

Segund

a-feira 

09/03/21 

Terça-feira 

10/03/21 

Quarta-

feira 

11/03/21  

Quinta-

feira 

12/03/21  

Sexta-feira 

13/03/21  

Sábado 

14/03/21  

Domingo 

 

- Leitura 

guia 

didáctic

o 5 

 

- 

Visiona

mento 

vídeos 

módulo 

5 

 

- Leitura 

1ª parte 

texto 

(pp. 183-

191) 

 

 

 

- Leitura 2ª 

parte texto 

(pp. 191-202) 

 

- Abertura 1ª 

pergunta 

fórum: Há 

suficiente 

participação 

democrática 

nos 

processos 

que 

conheces? 

 

- 

Esclareci
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BBcollabo
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- 
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1ª 
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do Fórum 

 

 

 

- Participar 
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(pp. 202-
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2ª pergunta 
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os 

 

- Responder 

ao teste 

 

- 

Participar 

2ª 
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do Fórum 

 

- Revisão 
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web e 

outros 

materiais 
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- Fecho 
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módulo 5 

 

- Entrega 
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Texto-base em português  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-5-POR.pdf  

 

Recursos WEB 

A actual duração do curso não permite trabalhar com mais documentos 

do que o texto-base, mas para consultas futuras sugerimos alguns 

recursos disponíveis na web com conteúdos especialmente relacionados 

com este módulo. 

Sugerimos visitar as seguintes páginas web em inglês, onde se recolhem 

algumas das principais abordagens e quadros analíticos de 

desenvolvimento local / comunitário de diferentes agências bilaterais de 

desenvolvimento. 

Agência Australiana de Ajuda Internacional: “Programa de Liderança 

para o Desenvolvimento” (DLP): 

https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-

box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-

leadership-program 

Trata-se de uma iniciativa internacional de investigação que explora o 

poder e os processos de liderança política que impulsionam ou 

bloqueiam o desenvolvimento. Centra-se no papel da liderança 

colectiva na formação de instituições locais legitimadas para promover 

resultados de crescimento sustentável, estabilidade política e 

desenvolvimento social inclusivo. Recomenda-se rever o seguinte 

documento. DLP (2018): Inside the black box of political will: 10 years of 

findings from Developmental Leadership Program. Australian Aid. 

February, 2018  

 

 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-5-POR.pdf
https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-program
https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-program
https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-program
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Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional 

(DFID) “Motores de mudança” https://www.odi.org/publications/5399-

mapping-political-context-drivers-change  Drivers of change, é um 

enfoque desenvolvido pelo DFID para abordar a falta de vínculo entre os 

quadros políticos dos países e as operações das agências de 

desenvolvimento. Centra-se na interacção de factores económicos, 

sociais e políticos que apoiam ou dificultam a redução da pobreza, com 

foco nas especificidades de cada caso particular, no seu contexto 

histórico-político e na vontade política. 

Agência Sueca de Cooperação Internacional (SIDA) “Análise de poder” 

https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55

/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf  

É um guia que combina conhecimento académico sobre o poder com 

as boas práticas desta agência sueca no terreno. Para atingir os 

objectivos de redução da pobreza da Agenda 2030, propõe uma 

combinação entre análise de economia política e as assimetrias de 

poder. Também faz um mapeamento do poder informal, as suas regras e 

estruturas, numa perspectiva de redistribuição do acesso ao bem-estar 

das populações protagonistas. 

Embora a maioria delas sejam bastante institucionais, as seguintes 

páginas web com recursos relacionados com a temática do módulo 

também podem ser interessantes: 

Observatório Internacional da Democracia Participativa 

https://oidp.net/es/  

Espaço aberto para actores dos territórios que queiram conhecer, trocar 

e pôr em prática experiências de democracia participativa no âmbito 

local para aprofundar a democracia na governação das suas cidades. 

Rimisp - Centro Latino-americano para o Desenvolvimento Rural: 

https://webnueva.rimisp.org/  

https://www.odi.org/publications/5399-mapping-political-context-drivers-change
https://www.odi.org/publications/5399-mapping-political-context-drivers-change
https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf
https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55/power-analysis-a-practical-guide_3704.pdf
https://oidp.net/es/
https://webnueva.rimisp.org/
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Um portal de recursos de aprendizagem social para o desenvolvimento 

rural, para fortalecer dinâmicas territoriais e transformações económicas 

para apoiar processos de mudança institucional, inovações produtivas e 

fortalecimento de actores sociais. 

A Via Campesina: https://viacampesina.org/es/  

Espaço de troca e divulgação de iniciativas, actividades e mobilizações 

de redes camponesas que reivindicam uma mudança global no modelo 

de agro-consumo. 

Observatório de cooperação descentralizada União Europeia-América 

Latina https://www.observ-ocd.org/  

Centro de recursos para os governos locais e outros actores interessados 

no desenvolvimento local e na cooperação descentralizada UE-AL. 

ConectadDEL. Programa Regional de Formação para o Desenvolvimento 

Económico Local com Inclusão Social na América Latina e Caribe: 

http://www.conectadel.org/  

É a página de um Programa Internacional com recursos para apoiar os 

processos de descentralização na América Latina e Caribe para o 

fortalecimento de capacidades de gestão público-privada dos 

processos de desenvolvimento económico local sustentável. 

 

 

Bibliografia complementar: 

Para aprofundar algumas das questões relacionadas com este módulo: 

 

ALBERDI, Jokin & DUBOIS, Alfonso (2015): “El proceso de definición 

colectiva del bienestar, como referencia clave de la dimensión política 

del desarrollo. Del desarrollismo al desarrollo humano”. Contextos y 

perspectivas de la democracia: Ensayos en honor a Pedro Ibarra Güell. 

Pamplona: Pamiela/Universitas, pp. 62-85 

https://viacampesina.org/es/
https://www.observ-ocd.org/
http://www.conectadel.org/


 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITÓRIOS EM CONFLITO. Construindo alternativas, visões partilhadas e processos colectivos” 

(2ª edição) 

 

Módulo 5: Construindo Poder Político: Lições aprendidas dos Territórios em Conflito 

 

 

 

 
    
 

8 

ALBERDI, Jokin; OIANGUREN, María & ARESKURRINAGA, Efren (2020): 

“Explorando visiones compartidas y procesos alternativos en la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai (País Vasco). ECOSISTEMAS. Revista Científica 

de Ecología y Medio Ambiente, Vol. 28. núm. 1 pp. 1-6  

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view

/1940 

 

https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1940
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/1940

