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Porto Alegre – Rio Grande do Sul delstat– 

Brasilien 



 

Byen 
26. marts, 1772 

Byens grundlæggelse 
Borgmester: José Fortunati 

KARAKTERISTIKA 
OG BEFOLKNING 

Bydele  Kvarterer 
Borgerinddragende 

budgetlægning 
Samlet 
areal 

BEFOLKNING 

Mæn
d  

Kvind
er Samlet 

befolkning 
Befolkningstæt

hed 

Indb/km2 



 Miljø og 
infrastruktur 

MILJØ 

1,3 million 
Træer ved 
offentlig vej 614 

Plads
er 

Kilde: Statistisk Årbog, Porto Alegre Kommune  - 2012 

Natur-
reservat 

Parker 

Fysisk områdefordeling 

25 millioner 
Grønne 
områder (i m2) 
 Anlagt Naturligt 

Kilde: SMAM – Det kommunale Miljøsekretariat 
Porto Alegre Beplantningsbog  

KLIMA 
Fugtigt Subtropisk 

klima 
Gennemsnitlig årlig 

temperatur 

Grundlæggende 
tjenesteydelser 

Passende 
vandforsyning 

Passende 
renovation 

Passende 
kloakering 

Husstande med 
elektricitet 

Kilde: IBGE – Det Brasilianske Institut for Geografi og Statistik – Demografisk  befolkningsundersøgelse 2010  



UDDANNELSE 

Institutioner fordelt per Undervisningsnetværk: 

Uddannelsesinstit
utioner 

Delstatsl
ige 

Føderal
e 

Kommun
ale 

Private 

Indikatorer 
2,27 % 
Analfabetis
me blandt 

borgere 
over 15 år 

 

Skoletilbud per undervisningstrin 
Den samme institution kan udbyde flere 
undervisningstrin. Disse bør ikke lægges 
sammen når de fordeles per niveau. 

Førskoleunderv
isning 

Teknisk  
Erhvervsskole, 

gymnasialt 
niveau 

Grundskol
e 

Specialskole 

Gymnasium 

Ungdoms- 
og 

voksenskole 

216 
Private Børne-

institutioner 
med 

kommunal 
aftale KILDE: MEC/INEP – Undersøgelse af Grundskolen 2016 tilpasset af ObservaPOA  

Indskrevne 

Indskrevne elever 



ØKONOMISKE 
INDIKATORER 

BNP 2012 

Bruttonationalprodukt per 
indbygger 

Bruttonationalprodukt 
KILDE: FEE - Økonomi og Statistikfonden / Kerne for Social Ansvarlighed  

Formelle 
virksomheder i 2011 

Procent arbejdsløshed 
i 2013 KILDE: SMIC – Det kommunale Sekretariat for Produktion, Industri og Handel 

For flere økonomiske indikatorer per 
bydel og kvarter,  

se Porto Alegre em Análise 



INDIKATORER 
FOR SOCIAL 
UDVIKLING 

IDH – INDEKS FOR MENNESKELIG UDVIKLING 

Samlet (7. bedste 
hovedstad) 

Uddannelse (16. bedste 
hovedstad) 

Levetid (3. bedste 
hovedstad) 

Uddannelse (16. bedste 
hovedstad) 

Indkomst (3. bedste 
hovedstad) 

76,42 år 
Forventet levetid ved fødsel 

Gennemsnitligt antal leveår, såfremt aldersniveau og -
mønster  

for år 2000 forbliver konstante hele livet igennem. 
 

Kilde: Atlas over Menneskelig Udvikling i Porto Alegres Metropolitanske Bydel - 2010 



NYE TILTAG I DEN DEMOKRATISKE BORGERDELTAGELSE I 
FORVALTNINGEN I PORTO ALEGRE 

Beboer-
foreninger  CAR 

decentralisering 

Borger- 
forfatning 

Forsamlinger  
og Fora 

Først  
By-kongres 

Planlægnings- 
Fora 

Solidarisk Lokalstyring 
(Ny Forvaltningsform) 

2015 største deltagelse i 
Borgerbudgetterings-råd 

Udvalg til Mobilisering af kvartererne 



Opbyggelse og 
fornyelse af byen 

Hvad er 
borgerbudgettering

? 
Det er en mekanisme (eller en 
proces) der lader befolkningen 
definere hvordan en del af eller 
hele det offentlige budget skal 

anvendes. Den borgerinddragende  
budgetlægning  er udøvelsen af 
direkte, universelt og frivilligt 
demokrati , gennem hvilken 

befolkningen kan diskutere og 
definere det offentlige budget og 

politik.  

Det kombinerer både direkte og 
repræsentativt demokrati. 



 

Historisk 
dannelse af 

Brasilien 
- Klientelisme, “bede 

om/tjeneste”, 
selvsupplering, 
formynderskab 

- Manglende skelnen 
“offentligt/privat 

Dyb social ulighed”  

- Nydannet 
civilsamfund 

(1960/70) 



Borgerbudgettering 

Grundlæggelse 
 
1980: Beboerforeninger 

 

1988: Den brasilianske 
forfatning 

 

1989: OP etableres i 
Porto Alegre 

Forankring 
 
1990: Byråd og regionale 

fora 

 

1992: Regionale 
Administrative 
Centre 

 

1993: 1. By-kongres 

 

2001: Internationalt 
Socialt Forum 

Fornyelse 
 
2005: Lokal Solidarisk 

Forvaltning 

 

2007: ObservaPOA 

 

2009: CapacitaPOA 

 

2011: V By-kongres, Jeg 
værner, jeg nyder 

2013: Territorialisering 



Ferie 

Detaljering af Planer for 
Investeringer og 
serviceydelser 

Forhandling og ændring af 
forretningsorden 

Forberedende 
møder 

Bydels- og tematiske  
forsamlinger 

Bydels- og tematiske 
fora 

Byrådsforsamling 

Analyse af projekter og  
kapacitetsopbyggelse hos 
tekniske rådgivere 

JANUAR 

FEBRUAR 
MARTS 
APRIL 

APRIL 
MAJ 
JUNI 

FEBRUAR 
MARTS 
APRIL 

JULI 
AUGUST 

AUGUST 
SEPTEMBER 
OKTOBER 

NOVEMBER 

NOVEMBER 
DECEMBER 
JANUAR 



Forsamlinger 
per bydel og 

tema 
- 17 Bydele og 6 Temaer 

-Definerer investerings-
prioriteterne 

- Vælger tekniske 
rådgivere og 

bestemmer antallet af 
delegerede 

 



Overordnet 
budget-

lægningsråd 
Repræsenterer de 17 

Bydele og de 6 Temaer 

Diskuterer 
borgerbudgettets 

grundlag og emner af 
almen interesse for 

både Bydele og Temaer 
Drøfter det kommunale 

budget 



Lokalmøder 
for 

delegerede 
-Løbende møder 

gennem hele cyklus 

-Definerer deres bydels 
eller temas behov for 

anlæg og 
tjenesteydelser – 
Investeringsplan 

 



Investerings-
planen 
er referencedokument for 
udførelsen af 
investeringerne og den 
objektive målestok for 
projekterne i 
Borgerbudgettet. Den 
kommunale forvaltning står 
til regnskab overfor 
forsamlingerne, d.v.s. 
investeringsplanen er et 
redskab til social kontrol og 
gennemsigtighed. 



 

BUDGET 2015 

PORTO ALEGRES KOMMUNE 



  

 

Spillereglerne: 
Forretningsorden 
Hvem definerer og hvordan defineres 
spillereglerne for borgerbudgettering ? 

Forretningsorden 
Overordnede, Tekniske og 
Bydels-kriterier – 2015/2016 



2015 

20.661 
personer 

Deltagelse i Forsamlingerne 

Porto Alegre analyseret – Forvaltningssystem og analyse af indikatorer 

Porto Alegre – Deltagere i Bydelsforsamlinger om Borgerbudgettering 

D
el

ta
ge

re
 



 

 

 

 

 

 

 

 

BORGERBUDGETTERING I PORTO ALEGRE 
DELTAGERNES EVALUERING 

Mere end halvdelen, eller 53,2 % af deltagerne mener at 

lokalbefolkningen altid eller næsten altid bestemmer over anlæg 
og tjenesteydelser i borgerbudgetteringen 

.................... 
Efter din mening, bestemmer befolkningen så virkeligt over over 

anlæg og tjenesteydelser i borgerbudgetteringen ? 

                           Altid                næsten altid       nogle gange           aldrig  D
at

ab
as

e 
2

0
0

9
 

Blandt de interviewede, mener 56,1 % at  forvaltningen af borgerbudgettet 
forbedredes eller forblev uændret i perioden fra 2005 til 2008. 

Forbedring 
Forværring 

Uændret 
Ændring i fht. lokaldeltagelse på 

anden vis 

Det var overvejende deltagere 
med grundskoling der mente at 
der var sket en forbedring. 

Blandt de adspurgte der mente, 
at der var sket en forbedring, var 
der en stor andel med en 
indtægt der svarer til to 
minimumslønninger. 

De delegerede og de tekniske 
rådgivere mener at forvaltningen 
af borgerbudgettet er blevet 
forværret. 

Idéen om forbedring er forbundet 
med en præference for de 
siddende partier og idéen om 
forværring med oppositionspartier 
i fht. den analyserede forvaltning. D

at
ab
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2
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KENDSKAB TIL REGLERNE FOR 
BORGERBUDGETTETS 

FUNKTIONSMÅDE 

I 2009 sagde 30,4 %,  

at de ikke kendte reglerne. 

Kender de fleste af 
reglerne 

Kender nogle af 
reglerne 

Kender et fåtal af 
reglerne 

AT TALE OM 
BORGER-

BUDGETTERING 

Et flertal af deltagerne plejer 

ALDRIG at skrive sig på 

talerlisten og tage ordet i den 
borgerinddragende proces. 

DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION, DE 
DELEGEREDE OG DE TEKNISKE RÅDGIVERES 

REGNSKABSAFLÆGGELSE 

Hvor ofte mener I at Den kommunale 
administrations redegørelser for de forelagte 

informationer er tilfredsstillende ? 

Nogle gange 

Næsten altid 

Altid 

Aldrig 

Hvor ofte mener I at de delegeredes og de 
tekniske rådgiveres tilbagemeldinger til 

lokalsamfundet er tilfredsstillende ? 

Næsten altid 

Altid 

Nogle gange 

Aldrig 

De øvrige svarede “ved ikke” eller undlod at svare 

Tidligere år, var tilfredsheden med 
regnskabsaflæggelsen højere. 
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DELTAGERNE 

BORGERBUDGETTERING I PORTO ALEGRE 

KØN ALDER 

Med undtagelse af 1995, var den kvindelige deltagelse i 
forsamlingerne størst, denne  kønsforskel nåede sit 

højdepunkt i 2012 
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CIVILSTATUS 

Ugift 

Gift 

Enke 

Fraskilt 

Samlevende 

Ugift 

Gift 

Enkemand 

Fraskilt 

Samlevende D
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I 2012 registreredes den laveste andel 
unge mellem 16 og 25 år 

I de seneste år har der været 
en faldende deltagelse af 

unge og en øget deltagelse 
af ældre 

UDDANNELSESNIVEAU 

Grundskole Gymnasium 

Over årene, har der været en tendens til en dalende 
deltagelse blandt personer med grundskoling og en 

forøgelse af  antallet af deltagere med gymnasial 
uddannelse. 

DELTAGELSE I FHT. 
RACE/ETNICITET 

      HVIDE          SORTE      INDIANERE        GULE           ANDRE 

HUSSTANDSINDTÆGT 

Der er en overvægt af personer med 
en indtægt svarende TIL TO 

MINIMUMSLØNNINGER 

Hvert år vokser denne gruppes andel,  
mens andelen af den gruppe der tjener mere  

bliver mindre 



Fornyelse i Porto Alegres forvaltning 



Lokal solidarisk 
forvaltning 
Lokal solidarisk forvaltning 
(Governança Solidária Local, GSL) 
er et vigtigt redskab til at skabe 
netværk og menneskelige 
relationer og har været med til at 
sikre at Kommunens 
Forvaltningsmodel blev en succes. 
Borgeren motiveres til at spille en 
aktiv rolle og indgå i en bred 
samarbejds- og ansvarsrelation 
med Det Offentlige og samfundet. 
Hvor Borgerbudgetteringen er 
direkte ansvarlig for hvordan de 
offentlige midler anvendes, sikrer 
GSL alle de berørte aktørers 
engagement i at opnå det fælles 
bedste. 



Kommunen i 
lokalsamfundet 
Projektet søger at skabe 
samarbejde mellem 
lokalregeringen og lokalsamfundet. 
Byrådsformanden og hans stab 
besøger alle bydele og kontrollerer 
udførelsen og kvaliteten af 
tjenesteydelserne, og samarbejder 
med lokalsamfundet, der bliver 
medansvarligt for at værne om 
nyinvesteringerne. 
Det er stort fremskrift i forholdet 
mellem byråd og befolkning i Porto 
Alegre.  



Det regionale 
administrative 
centers (CAR) 
nye struktur 
 
Regionalt Administrativt 
Center indført ved lov. 
 
Der er blevet oprettet poster 
som Administrator af Det 
lokale Demokrati og som 
Administrator af Forbilledlige 
Tjenesteydelser, underordnet 
CARs administrator 



Samarbejds-
aktioner 
 

Aktiviteter der har til hensigt 
at forbedre miljøet, er udført 
overvejende af CARs, hvor 
der er engagement fra 
lokalsamfundet, 
delstatsregeringen, 
organisationer/sponsorer i 
områderne (17 Bydele i OP). 
I 2014 var der 136 
I august 2015.var der 84, og 
der forventes ialt 153 



Forvaltnings-
kontrakt 
 

Indgået mellem 
Delstatsregeringen, CAR og 
FROP i bydelen, hvorved der 
defineres målsætninger. 
Det regionale Forum for 
Delegerede bliver ansvarligt 
for den regelmæssige 
evaluering af CARs indsats, 
som rapporteres til 
Borgmester og Sekretæren 
for Lokalforvaltning. 



Modstands-
dygtig By 
 

Porto Alegre er blevet 
anerkendt som 
modstandsdygtig by af 
Rockefeller-fonden.  
Dette betyder at byen er 
blandt de 100 byer i verden 
der er bedst i stand til at 
kunne vende tilbage til 
normal funktion, efter f.eks. 
en naturkatastrofe, og bedst 
forberedt og udstyret til at 
komme igennem kollektive 
katastrofer 



Hvad er de vigtigste resultater og 
konsekvenser af borgerbudgettering? 



 

 

 

 
 

Politiske 
 
Politisk rationalisering af 
forholdet mellem Stat og 
Civilsamfund: 
Offentlig sfære med fælles 
forvaltning af de offentlige midler 
og blokering for de traditionelle 
metoder såsom autoritær 
forvaltning, patrimonialisme 
klientelisme og personalisme; 
Skelnen mellem det offentlige og 
det private; 
Større social kontrol 
(ansvarliggørelse og 
gennemsigtighed); 
Legitimering af det 

borgerinddragende demokrati. 



Sociale 
 

Retfærdig omfordeling og 
social inklusion: Ændring i 
investeringsprioriteterne – 
universel ret til byen. 
Anerkendelse og 
legimitering af de sociale 
sektorer der er udelukket fra 
de offentlige beslutninger 
(retssubjekter) 



Kulturelle 
 

Tiskynder til aktivt 
medborgerskab 
Opmuntrer til dannelsen af 
en politisk 
medborgerskabskultur såvel 
som en social civil og 
republikansk bevidsthed. 
Styrker individets selvværd 
(tilhørsforholdets 
subjektivitet) 
Demonstrationseffekten – 
en idé der er blevet globalt 
udbredt 



26 år med 
anlæg og 
tjenesteydelser 
 

8.458 Projekter 
6.696 Afsluttede 
1.757 Under gennemførelse 



Udfordringer og erfaringer 



Forbindelse 
til andre 
kanaler 
Forbedre forholdet til 
andre kanaler for 
borgerdeltagelse og  
planlægning 
(Kommuneråd) 



Kvalificering af 
borger-
deltagelsen 
 
Det regionale CapacitaPOA  
2014 - Lomba do Pinheiro  

 
 



Kapacitetsopbyggende værktøjer 



 

INDIKATORER 

Hør mere om Programmet Bæredygtige byer 

KORT 

PUBLIKATIONER 

ObservaPOA 
Startede i 2006 og har til 
formål at promovere og 
udbrede kendskabet til 
byen. 



CapacitaPOA er et 

kapacitetsopbyggende program 
der sigter mod at udvikle 
kompetencerne hos deltagerne i 
det demokratiske netværk i Porto 
Alegre. Der er tale om en 
permanent uddannelsesstruktur 
af institutioner og strategiske 
sociale aktører der i forening 
arbejder på at skærpe det 
tværfaglige blik på virkeligheden 
på tværs af sektorer. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgl/default.php?p_secao=88


Borgmester: José Fortunati 
Vice-borgmester: Sebastião Melo 

SMGL - Cezar Busatto 
 

Oscar Luiz Pellicioli 
Koordinator for Demokratisk 

Borgerdeltagelse i Porto Alegre 
oscarlp@smgl.prefpoa.com.br 

olpellicioli@gmail.com 

 
+55 51 3289 6643 
+55 51 9261 2998 
+55 51 9145 9887 

 
 

www.portoalegre.rs.gov.br/op 

Tak! 

mailto:oscarlp@smgl.prefpoa.com.br
mailto:olpellicioli@gmail.com
http://www.portoalegre.rs.gov.br/op


 

ObservaPOA-holdet 
www.obsevapoa.com.br 

Andreus Hubner Matos  
Liane R. Bayard. Germano 
Lucas Machado Figueiredo  
Marcos Alexandre Cruz  
Rodrigo Coster 
Rodrigo Rodrigues Rangel 
Luiza Zavarize  
Laryssa Zechlinski 
Tobias dos Santos Gomes  

Fotos 
Franklin Warschawski 
Indaiá Dillenburg 
Ivo Gonçalves 
Joel Vargas 
Jonathan Heckler 
Luciano Lanes 
Ricardo Giusti 

Videoer 
Andreus Hubner Matos  
Emater 
Rodrigo Coster 

http://www.obsevapoa.com.br/

