


Open Government  

Transparência 

Participação 

O exercício de uma cidadania plena só é possível com 

governos: 

+ Transparentes 

+ Eficazes 

+ Responsáveis 

+ Próximos das expectativas das populações 

Estas são as exigências dos cidadãos do século XXI para:  

+ Acesso pleno à informação 

+ Governação eficaz 

+ Participação ativa nas tomadas de decisão 

+ Resposta eficaz às suas necessidades 

 



ESTA FOI A APOSTA QUE 

FIZEMOS 

ESTE É O DESAFIO QUE 

ACEITÁMOS EM CASCAIS! 



Em 2012 

O OIDP considerou Cascais o município com as melhores práticas 

internacionais  de participação dos cidadãos nos processos de 

elaboração e  implementação de politicas públicas! 

Com este INCENTIVO decidimos que nos devíamos  

APROXIMAR ainda mais das PESSOAS 



Inovação e Tecnol 

Consolidando o eixo estratégico “Elevar a Cidadania” 

Reafirmando a Democracia Participativa a nível local 

Reforçando os espaços de participação dos cidadãos no  

concelho de Cascais e construindo novas relações com mais 

parceiros nacionais e  internacionais 

Como? 

Foi feita nova aposta, reforçando 4 áreas:  



Mais de 360 participantes 

XIII Conferência do OIDP | V Glocal 

48 Oradores 

60 Participantes estrangeiros 

18 Nacionalidades 



Orçamento Participativo de Cascais  

OP 2011 OP 2012 OP 2013 

TOTAL DE PARTICIPANTES 504 395 762 

TOTAL DE PROPOSTAS (Análise técnica) 48 48 47 

TOTAL DE PROPOSTAS (Plenário) 130 147 105 

TOTAL DE PROPOSTAS (nas 9 Sessões) 286 223 201 

Em 2013 organizámos pela terceiro ano 

consecutivo o Orçamento Participativo de 

Cascais. 

Em 2011 e 2012 votaram mais de 30.100 

pessoas!  

Em 2011 e 2012 investimos € 4,6 milhões!  



Tutor de Bairro 

Interlocutor privilegiado entre a população local e a autarquia. 

Monitoriza, na sua área de residência, o estado da limpeza urbana, recolha de 

resíduos, espaços públicos verdes urbanos, espaços de jogo e recreio, 

calçadas, passeios, iluminação, estacionamentos, segurança pública … 

150 Tutores do Bairro  

85% do território abrangido 

6100 pedidos de intervenção 

desde 2009 

Taxa de resolução superior a 

90% 



  

Com o objetivo de estreitar a relação cidadãos / executivo da CMC 

realizaram-se assembleias nas diferentes freguesias 

Assembleias locais 



Novas formas de comunicação 

… para nos aproximarmos das pessoas 

 

NOVO PORTAL DA CÂMARA 

 

Março de 2012 

Atualização diária 

Conteúdos multimédia 

integrados no FB e Youtube 

Novos serviços informativos e 

transacionais 

Média de visitas mensais:  



Novas formas de comunicação 

… cada vez mais próximo das pessoas 

 

NAS REDES SOCIAIS 



Disponibilidade e Transparência 

… 24x7 

Serviços disponíveis 24 

horas por dia, 7 dias 

por semana, em 

qualquer lugar. 

Os cidadãos podem 

acompanhar online o 

progresso do seu 

relacionamento com a 

CMC! 



Pedidos desde abril: 

 

ONLINE: 60 

PRESENCIAL: 35 

Do escritório ou de casa, é possível entregar projetos de licenciamento, 

receber notificações eletrónicas. 

Urbanismo desmaterializado 

Mais interação câmara – munícipe 



Disponibilização de informação 

Informação acessível 

 

GEOCASCAIS 



Disponibilização de informação 

Informação acessível 

 

REUNIÕES DE CÂMARA ONLINE 



Disponibilização de informação 

… e construída por todos 

 

ARQUIVO HISTÓRICO DIGITAL E FLICKR 

 



TRAZER OS CIDADÃOS PARA 

MAIS PERTO 

 

FIXCASCAIS 

Participar problemas, acompanhar resolução de ocorrências, receber 

avisos, … 

Uma aplicação que acompanha o cidadão e lhe permite reportar 

situações no local ou mais tarde. 



LEVAR A PARTICIPAÇÃO AOS 

MAIS JOVENS 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

OP JOVEM 

A lançar no ano letivo 2013/2014 e contempla uma escola por agrupamento e 

um curso creditado de formação de professores.  

 

CIDADANIA JOVEM  

Concurso aberto a todos os jovens que habitem no concelho de Cascais e tem 

como objetivo eleger a melhor ideia apresentada. O tema a concurso é 

“Participação? Não, obrigado!” 

 

BIJ PARTICIPADAS 

No âmbito da semana da juventude iremos proporcionar bolsas de incentivo à 

participação  juvenil 



ESTES SÃO OS PROJETOS 

QUE NOS TORNAM 

DIFERENTES 

MAS NÃO FICAMOS POR 

AQUI … 



  

CURSO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Dotar as diferentes equipas técnicas  da CMC de conhecimento e ferramentas 

que permitam  apoiar e agilizar a participação dos munícipes na gestão da 

autarquia.    

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS A PREPARAR … 



CONSULTA PÚBLICA ONLINE 

O cidadão vai poder fazer comentários online e obter 

resposta da Câmara de forma clara e transparente 

 

PAINEL DE CIDADÃOS 

Criação de um painel de cidadãos a consultar  regularmente 
para aferição da atividade municipal em vários domínios 

 

NORMAS E REGULAMENTOS 

Criação de normas e procedimentos internos  que integrem a 

participação dos cidadãos (além do previsto legalmente) 

 

  



Open Government  

Transparência 

Participação 

CASCAIS RESPONDE ÀS EXIGÊNCIAS DO CIDADÃO DO SÉCULO 

XXI 

+ Transparente 

+ Eficaz 

+ Responsável 

+ Próximo das expectativas dos cidadãos 




