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Actualmente assiste-se, a um nível global, 
à glorificação da democracia enquanto 
regime governativo característico de um 
povo avançado, em que as decisões, e 
consequentemente o destino das nações, 
são da responsabilidade de todos e não 
apenas de um grupo selecto de indivíduos. 
No entanto um breve exercício de reflexão, 
incidindo no caso português, permite-nos 
verificar que a realidade difere de forma 
significativa dos ideais inerentes ao 
conceito inicial da democracia, uma vez 
que a participação dos cidadãos se resume 
em grande parte ao exercer do seu direito 
de voto. Tendo em conta o referido 
importa então concluir que o que 
inicialmente parecia um processo ideal em 
que o regime democrático é sinónimo de 
soberania popular i, rapidamente se 
desvanece e acaba por revelar um regime 
democrático de carácter principalmente 
representativo. No entanto, com isto não 
se defende de todo uma participação da 
sociedade em que todos participam em 
tudo, mas também não é de todo ideal o 
nível de participação existente. 
  
Esta tese insere-se nesta problemática, 
nomeadamente sobre o papel da 
participação pública em contextos 
controversos, e vai no sentido de 
contribuir para uma participação pública 
que começa a despertar para modelos 
verdadeiramente participativos, e se vai 
distanciando da mera informação. Neste 
sentido foi então desenvolvida uma 
proposta metodológica para participação 
pública inserida no quadro da consulta 
pública de projectos, relativa à avaliação 
ambiental dos mesmos, tendo em vista 
promover um consenso relativo à melhor 
abordagem a adoptar, principalmente no 
que toca aos aspectos controversos do 
processo decisório em questão. 
  
Após a construção da metodologia 
procurou-se ainda clarificar alguns pontos 

da mesma, transpondo-a para um cenário 
hipotético de aplicação real a um processo 
de decisão ambiental controverso, tendo-
se escolhido para o efeito o caso de estudo 
da co-incineração em Souselas. Através 
desta aplicação ao referido caso de estudo 
foi ainda possível analisar um processo 
paradigmático do contexto ambiental 
português, em que uma população que se 
sentia “contaminada” foi capaz de se fazer 
ouvir e deu um contributo significativo 
para resolução do problema dos resíduos 
perigosos à escala nacional. Este 
contributo materializou-se pela não 
implementação imediata da co-
incineração, levando à discussão da 
mesma enquanto estratégia para este tipo 
de resíduos, podendo-se mesmo 
argumentar que sem a mesma, o principal 
destino hoje em dia para estes resíduos, 
os CIRVER (Centros Integrados de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de 
Resíduos), não existiria e 
consequentemente a co-incineração 
tomaria o seu lugar. Este contributo foi 
possível graças à capacidade que alguns 
elementos desta comunidade 
demonstraram em se organizarem em 
torno de uma plataforma única de luta, a 
Comissão de Luta Contra a Co-incineração, 
e através desta e em coordenação com 
outros elementos, como a Universidade de 
Coimbra e órgãos governativos locais, 
terem dado resposta ao Governo que os 
acusava de basearem os seus argumentos 
na superstição e no medo, e que portanto 
careciam de base científica. A dinâmica 
deste processo foi sistematizada sob a 
forma de um diagrama causal (figura 1), 
um dos elementos centrais da proposta 
metodológica desenvolvida, no qual se 
verificaram ciclos em que ocorre 
realimentação de variáveis ou por outras 
palavras feedback. Estes ciclos 
de feedback por sua vez tiveram um papel 
significativo no extremar de posições 
verificado, mas por outro lado foram 
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também em parte responsáveis pelo 
ultrapassar da barreira do 
efeito NIMBY (Not in my 

backyard) irracional manifestado através 

do argumento “Co-incineração aqui não”, 
para um NIMBY mais maduro e racional 
manifestado pelo argumento “Co-
incineração não é solução”. 

  
 

 
 

Figura 1. Diagrama causal do processo decisório da co-incineração em Souselas 
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i Artigo 2.º da Constituição da República 
Portuguesa: “A República Portuguesa é um 
Estado de direito democrático, baseado na 
soberania popular (…)”. 

 


