
Marcos Chuva
Atleta Olímpico 
Salto em comprimento 

De 2 dez. a 5 de jan. 2014
escolha o seu projeto e vote 
por SMS grátis.

POR CASCAIS, PARTICIPO.

SAIBA MAIS:

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO

www.cm-cascais.pt
/opcascais





MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Cara(o) Cascalense, 

Reinventar a Democracia é um dos desafios do nosso tempo 
para o qual todos os homens e mulheres livres são convocados. 
O Orçamento Participativo de Cascais é uma das mais bem 
sucedidas experiências internacionais do género. 

A medida do nosso sucesso coletivo está nas obras que já foram 
acabadas, nas que foram lançadas ou nas que, ainda não tendo 
saído do papel, foram escolhidas por todos e têm um impacto 
na vida da comunidade. Mas o que faz do OP Cascais um caso 
único no mundo é o espírito de cidadania permanente 
e inabalável das gentes de Cascais. 

Cada um de vós, cascalenses, é a verdadeira força deste OP. 
Este ano, como nos últimos dois, Cascais conta consigo.

Carlos Carreiras Presidente da Câmara de Cascais



VOTE POR SMS 

4343 

O QUE É O 
ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO?
É um mecanismo de democracia 
participativa que permite aos cidadãos 
decidirem sobre uma parte do orçamento 
municipal. No Orçamento Participativo (OP) 
Cascais, o executivo destaca uma parte do 
orçamento e convida todos os cidadãos a 
identificar, debater e priorizar projetos 
inseridos nas competências da Câmara 
Municipal, destinados ao bem-estar coletivo 
dos cidadãos.

QUEM PODE 
PARTICIPAR?
Nas sessões apenas podem participar os 
cidadãos maiores de 18 anos que se 
relacionem com o Município de Cascais, 
sejam residentes, estudantes, trabalhadores 
ou representantes do movimento 
associativo, do mundo empresarial e das 
restantes organizações da sociedade civil.

Escreva no SMS o código do projeto pretendido (por exemplo: OP00)

POR CASCAIS, PARTICIPO.
Para mais informações sobre os projetos, consulte o site 
www.cm-cascais.pt ou facebook.com/opCascais.
Escolha o seu projeto e vote grátis por SMS para 
o número 4343 até 5 de Janeiro.



4343 

PROJETOS
SELECIONADOS



PROJETOS
SELECIONADOS

CÓDIGO OP01
Espaço multiusos e hortas Comunitárias no Bairro Novo do Pinhal
Construção de um pequeno espaço polivalente de uso comunitário e  implementação 
de hortas comunitárias no Bairro Novo do Pinhal, Galiza.

CÓDIGO OP02
Criação de zona de sombra no recreio da EB1 da Rebelva, 
Bairro de S. João 
Construção de uma cobertura parcial do pátio até ao portão da entrada e colocação 
de dois chapéus grandes na zona de jogo. 

Carcavelos

Estoril



PROJETOS
SELECIONADOS

CÓDIGO OP03
Requalificação do Jardim Júlio Moreira 
Requalificação do jardim com novos espaços relvados, colocação de coreto coberto, 
reforço da iluminação existente, mobiliário urbano, pavimentos e demolição do tanque.

CÓDIGO OP04
Iluminação pública na ciclovia de Cascais 
no troço Guia - Farol Santa Marta 
Iluminação pública da ciclovia de Cascais entre a rotunda da Casa da Guia até ao Farol 
de Santa Marta.

Carcavelos

Cascais



CÓDIGO OP05
Requalificação urbana em Matarraque 
Requalificação dos espaços verdes e reordenamento do estacionamento.

CÓDIGO OP06
Clube das Associações 
Implantação de um equipamento em S. Domingos de Rana, para albergar várias 
associações concelhias que não dispõem de sede própria.

São Domingos de Rana

São Domingos de Rana

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP07
Requalificação do ATL, Torre - Cascais
Requalificação do antigo espaço do ATL da Torre com a construção de um equipamento 
polivalente de uso comunitário dirigido à população jovem local.

CÓDIGO OP08
Cascais+ Amigo das pessoas com mobilidade condicionada, 
Bairro do Rosário 
Criação de um percurso acessível para a circulação de pessoas com mobilidade 
condicionada no Bairro do Rosário, centro histórico de Cascais e respetiva ligação.

Cascais

Cascais

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP09
Aquisição de cadeiras de rodas para basquetebol adaptado  
Aquisição de cadeiras de rodas para a prática desportiva de basquetebol adaptado 
para a população com mobilidade condicionada, no âmbito das dinâmicas desenvolvidas 
pelo Grupo Desportivo dos Deficientes de Alcoitão.

CÓDIGO OP10
Circuito de manutenção para séniores no parque urbano 
da Ribeira dos Mochos  
Instalação de equipamentos de manutenção apropriados para a população sénior 
no parque urbano da Ribeira dos Mochos.

Alcabideche

Cascais

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP11
Pólo criatividade juvenil com requalificação da envolvente da Praceta
João Manuel Cordeiro Pereira, frente ao Mercado de Cascais 
Construção de um espaço polivalente aberto à comunidade, junto da sede da Associação 
Rota Jovem e requalificação do espaço exterior do largo adjacente, com o ordenamento 
do estacionamento e criação de espaços verdes. 

CÓDIGO OP12
Requalificação da Praça Mário Azevedo Gomes 
Requalificação da Praça Mário Azevedo Gomes na Parede, através do reordenamento 
do estacionamento e construção de um parque infantil.

Parede

Cascais

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP13
Ampliação do refeitório da Escola Secundária IBN Mucana   
Ampliação do edifício do refeitório da Escola Secundária IBN Mucana.

CÓDIGO OP14
Sombras nas escolas, crianças na rua 
(Agrupamento de escolas de Alcabideche) 
Construção de coberturas em 5 Escolas do Agrupamento de Escolas de Alcabideche: EB 1 
Alto da Peça,  EB 1 nº 3 Alcoitão, JI Alcoitão, EB 1 nº 1 Alcoitão e EB 1 nº 2 Alcabideche.

Alcabideche

Alcabideche

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP15
Criação de sala SNOEZELEN na EB 2/3 António Pereira Coutinho  
Criação de uma sala provida de equipamento multisensorial que permite terapias únicas, 
em particular para crianças com necessidades educativas especiais.

CÓDIGO OP16
Cascais+ Humana protege os animais  
Criação de um centro de acolhimento e proteção animal no Zambujeiro.

Cascais

Alcabideche

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP17
Requalificação da pista de atletismo da Escola Salesiana de Manique    
Requalificação da pista de atletismo da Escola Salesiana de Manique, para realização 
de treinos, provas e promoção da modalidade, com usufruto de toda a comunidade.

CÓDIGO OP18
Alvide Brinca e Vive a Natureza 
Construção de um parque infantil em Alvide junto às varandas de Cascais.

Alcabideche

Alcabideche

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP19
Requalificação dos espaços de recreio da Escola António Torrado   
Construção de uma cobertura na zona adjacente ao campo de jogos, muretes/bancos 
à volta das árvores e um equipamento infantil de exterior com pavimento amortecedor. 

CÓDIGO OP20
Realização de melhoramento da Sociedade Musical 
Sportiva Alvidense  
Requalificação do edifício, nomeadamente da cobertura, instalação eléctrica e dotação 
de condições de acesso a pessoas com mobilidade condicionada.

Alcabideche

São Domingos de Rana

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP21
Segurança rodoviária no Bairro 25 de Abril     
Introdução de medidas que minimizem a insegurança rodoviária sentida pelos moradores 
e melhoramento dos acessos pedonais na zona envolvente à escola.

CÓDIGO OP22
Auditório da Escola Frei Gonçalo de Azevedo  
Apretechamento do auditório da Escola Frei Gonçalo de Azevedo com implementação 
de uma  bancada retráctil, um palco, projetor de vídeo e instalações de luz e som, para 
utilização da escola e de toda a comunidade.

São Domingos de Rana

São Domingos de Rana

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP23
Requalificação dos espaços exteriores e desportivos em Escolas 
Básicas do agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo    
Melhoramento dos espaços exteriores das Escolas EB nº 2 de Tires, EB nº 1 da Abóboda, 
EB nº1 Rómulo de Carvalho e EB nº 2 da Abóboda.

CÓDIGO OP24
Circuito de manutenção na Quinta da Bela Vista 
Criação de um circuito de manutenção na Quinta da Bela Vista.

São Domingos de Rana

Carcavelos

PROJETOS
SELECIONADOS



CÓDIGO OP25
Acesso pedonal do Bairro 16 de Novembro até ao Bairro de Mirouços      
Construção de passeios desde o Bairro 16 de Novembro até ao Bairro de Mirouços 
(Aeródromo de Tires – rotunda de Mirouços).

CÓDIGO OP26
Rede ciclável na Parede (ligação  Carcavelos – S. Pedro)   
Criação de uma rede ciclável através de marcações de faixas destinadas a bicicletas 
na Parede, com ligações às estações de Carcavelos e S. Pedro. A rede será complementada 
com a implementação de sinalização vertical e horizontal e estacionamento para bicicletas 
junto às estações.

São Domingos de Rana

Parede

PROJETOS
SELECIONADOS



Nº PROJETO | PROPOSTA | FREGUESIA
OP01 | Espaço multiusos e hortas comunitárias no Bairro Novo do Pinhal | Estoril

OP02 | Criação de zona de sombra no recreio da EB1 da Rebelva, Bairro S. João | Carcavelos 

OP03 | Requalificação do jardim Júlio Moreira | Carcavelos

OP04 | Iluminação pública na ciclovia de Cascais no troço Guia - Farol Santa Marta | Cascais

OP05 | Requalificão urbana em Matarraque | São Domingos de Rana

OP06 | Clube das Associações | São Domingos de Rana

OP07 | Requalificação do ATL, Torre | Cascais

OP08 | Cascais+ Amigo das pessoas com mobilidade condicionada, Bairro do Rosário | Cascais

OP09 | Aquisição de cadeira de rodas para basquetebol adaptado | Alcabideche

OP10 | Circuito de manutenção para séniores na parque urbano da Ribeira dos Mochos | Cascais

OP11 | Pólo criatividade juvenil com requalificação da envolvente da Praceta João Manuel 

           Cordeiro Pereira, frente ao Mercado de Cascais | Cascais

OP12 | Requalificação da Praça Mário Azevedo Gomes | Parede

OP13 | Ampliação do refeitório da Escola Secundária IBN Mucana | Alcabideche

OP14 | Sombras nas escolas, crianças na rua (Agrupamento de escolas de Alcabideche) 

          | Alcabideche

OP15 | Criação de sala SNOEZELEN na EB 2/3 António Pereira Coutinho | Cascais

OP16 | Cascais+ Humana protege os animais | Alcabideche

OP17 | Requalificação da pista de atletismo da Escola Salesiana de Manique | Alcabideche

OP18 | Alvide Brinca e Vive a Natureza | Alcabideche

OP19 | Requalificação dos espaços de recreio da Escola António Torrado 

         | São Domingos de Rana

OP20 | Realização de melhoramento da Sociedade Musical Sportiva Alvidense | Alcabideche

OP21 | Segurança rodoviária no Bairro 25 de Abril | São Domingos de Rana

OP22 | Auditório da Escola Frei Gonçalo de Azevedo | São Domingos de Rana

OP23 | Requalificação dos espaços exteriores e desportivos em Escolas Básicas 

            do agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo | São Domingos de Rana

OP24 | Circuito de manutenção na Quinta da Bela Vista | Carcavelos

OP25 | Acesso pedonal do Bairro 16 de Novembro até ao Bairro de Mirouços 

          | São Domingos de Rana

OP26 | Rede ciclável na Parede | Parede

PROJETOS
SELECIONADOS



POR CASCAIS,
PARTICIPO.
Vote por SMS Grátis 4343 | De 2 de Dezembro a 5 de Janeiro.
Conheça melhor os novos projetos em www.cm-cascais.pt 
ou em facebook.com/opCascais

Contactos da equipa do OP:
Telef: 214815793 
E-mail: opcascais@cm-cascais.pt

REGRAS
Cada número de telefone só pode ter 
associado um único voto válido. Será 
sempre enviada uma mensagem como 
resposta quando o voto for válido.

É considerado voto válido, aquele a que 
um número de telefone corresponder 
um código de projeto correto. 
Certifique-se que insere corretamente 
o número de projeto.

Os votos inválidos (código projeto 
inexistente ou número de telefone já com 
voto associado), não receberão mensagem 
de resposta.

COMO SE 
PARTICIPA 
NA FASE DE 
VOTAÇÃO?
Em 2013 é fácil votar nos projetos 
do Orçamento Participativo de Cascais. 
Basta enviar um SMS grátis para 
o número 4343 com o código do projeto 
pretendido, por exemplo, escreva: OP00

VOTE POR SMS 

4343 


