6,0

MAGÉ

6,8

SÃO GONÇALO
CACHOEIRAS
DE MACACU

cidadania em ação

8,2

SILVA JARDIM

0,0

RIO BONITO

0,0

7,4

19,5

NOVA FRIBURGO

22,7

1. Para análise deste indicador, considera-se os dados armazenados no
Banco dados da Cidadania em Ação até o dia 08 de outubro de 2013,
somando 1085 cadastros armazenados.

20,2

NITERÓI
Fonte: IBASE/Incid
(Banco de Dados da Cidadania em Ação), 2013

SÃO GONÇALO

Variáveis

PARCERIA:

13,1

Proporção de Espaços de Participação Cidadã em Relação à População
Municipal (2013)

SAQUAREMA
Um aspectoTANGUÁ
crucial na
1,5 democratização – entendida
como processo de conquistas cidadãs substantivas de
CASIMIRO DE ABREU
1,5
MAGÉ
diferentes direitos – depende do quanto a própria cidaCACHOEIRAS DE MACACU
1,5
dania se organiza e participa,
exercendo sua responsabiSAQUAREMA
2,9
lidade instituinte
e constituinte
da democracia. Trata-se
ITABORAÍ
de exercer o papel
de
cunha
entre
Estado
e
mercado,
de
MARICÁ
2,9
força, de pressão
sobre
os
detentores de poder, formuRIO BONITO
ITABORAÍ
2,9
ladores/as e executores/as de políticas públicas e sobre
GUAPIMIRIM
7,4
a estrutura e processos econômicos. Organizando-se e
MARICÁ
MAGÉ
8,8diversas identidades
participando, a cidadania cria as
SÃOcoletivos
GONÇALO e sua própria
10,3autonomia, desende sujeitos
NITERÓI
volve o tecido
associativo e define o seu
TERESÓPOLIS
13,2 modo de ação.
No processo, ainda,
difunde uma cultura de direitos de
TERESÓPOLIS
NITERÓI
17,6
cidadania e fortalece a sociedade civil nos territórios de
NOVA FRIBURGO
29,4
cidadania,
seu locus por excelência de vida social.
GUAPIMIRIM
O indicador Participação na luta por direitos:
densidade de vozes cidadãs do projeto Incid procura
TANGUÁ
captar o grau de organização e capacidade de participação autônoma. É por definição um indicador em
NOVA FRIBURGO
permanente mudança, pois a sua construção depende da própria mobilização cidadã no território para
SILVA JARDIM
se fazer conhecer, cadastrando-se como “espaço” no
Banco de dados da Cidadania em Ação do Incid. O
CASIMIRO
DE ABREU
indicador exprime o “estado do cadastro de espaços”
do Incid no último dia em que foi apurado1.
CACHOEIRAS
DE MACACU
Para refletir a densidade, divide-se o total de “espaços” do município pela população total. O resultado multiplica-se por 1000. A “densidade de Vozes
Cidadãs” é o número de entidades por cada 1000
Ficha técnica
habitantes do município. Quanto maior o número de
espaços de participação cidadã, maior a densidade do
Enunciado do
indicador
tecido associativo local em relação ao número total de
residentes no município.
Definição/
conceitos
Na AAI, Cachoeiras de Macacu (1,76), Casimiro de
Abreu (1,45) e Silva Jardim (1,40) apresentam a maior
Sentido
relação entre número de espaços de participação
Fonte de Pesquisa
cidadã e a população residente. Os demais municípios apresentaram índices abaixo de 1. Os menores
Ano de Referência
índices foram encontrados em São Gonçalo (0,07),
Tipo de Medida
Saquarema (0,23) e Magé (0,25).

REALIZAÇÃO:

7,8

PARTICIPAÇÃO NA LUTA POR DIREITOS: DENSIDADE DE VOZES CIDADÃS

17,9

NITERÓI

CACHOEIRAS
DE MACACU

TERESÓPOLIS

Participação na Luta
por Direitos: Densidade
de Vozes Cidadãs
NOVA FRIBURGO

7,4

MAGÉ

9,1

TERESÓPOLIS

MARICÁ

Constantes

0,07
0,23
0,25
0,28
0,33
0,46
0,57
0,58
0,62
0,75
0,90
1,40
1,45
1,76

Participação na luta por direitos: densidade de
vozes cidadãs
Proporção de espaço de participação cidadã em
relação a população municipal
Positivo
IBASE – INCID (Banco de Dados da Cidadania em
Ação)
2013
Por mil habitantes
Número de espaço de participação cidadã
cadastrados nos municípios
1000

