




1/3 área natural 

Área marítima 100x maior do 
que a terrestre 



206.000 habitantes 

Área 97.100 km 

+ 

Estratégia de ação que fomente o  

Desenvolvimento Sustentável do Concelho 



AUTARQUIA COMUNIDADE ESTUDOS 



OP como instrumento fundamental na estratégia  

da Câmara Municipal de Cascais 

+ + 



Processo deliberativo em que cada cidadão é chamado a decidir 
sobre os investimentos municipais.  
 
Para definir prioridades sobre como os recursos devem ser alocados. 
 

Em Cascais: 

1,5 milhões de euros do orçamento municipal 

O que é o OP? 



 

Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes. 

  

Aproximar os munícipes da autarquia, aumentando a transparência da 

atividade governativa. 

Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa. 
   
Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. 

 
  





Divulgação de proximidade 
 



Formação dos Moderadores 
 



9 sessões em diversos locais do Concelho  
 



Os participantes distribuídos em mesas redondas e acompanhados 
por um moderador debatem propostas para o concelho.  

De cada mesa passam apenas 2 propostas a plenário. 

 
 
 

Metodologia: 



As 2 propostas vencedoras de cada 

mesa são afixadas na parede.  

Os porta-vozes de cada mesa apresentam 
sucintamente à plateia as propostas. 



5 
As 5 propostas mais votadas em plenário 

passam a análise técnica. 

Cada participante tem 2 votos para eleger as propostas 

que considere prioritárias. 



 

Para serem consideradas elegíveis as propostas devem: 

 
 

• Inserir-se no quadro de competências da Câmara Municipal 
 

• Ser específicas e delimitadas do território  
 

• Representar um investimento 
 

• Não exceder o montante de 300 mil euros 
 

• Não ultrapassar os 24 meses de execução 
  

• Enquadrar-se em pelo menos um dos eixos orientadores 
  da Estratégia de Sustentabilidade do Concelho 





     Vídeos “1 minuto pelo meu projeto” 
 

 
 
 



Campanha de divulgação 

 
 





2011 
504 

286 

130 

48 

30 

91 

 

 

2012 
395 

223 

147 

48 

32 

115 

 

 

2013 
762 

201 

105 

47 

? 

174 

Participantes nas sessões 

Propostas apresentadas nas sessões 

Propostas apresentadas em plenário 

Propostas submetidas a análise técnica 

Propostas submetidas a votação 

Sessão mais participada (nº participantes) 

 



27   Sessões 

762  Participantes nas sessões 

 710  Propostas apresentadas 

 143  Propostas submetidas a análise técnica 

 



2011 + 2012 

62  Propostas submetidas a votação 

28   Projetos vencedores 

 30.101  Nº de votantes 

€4.6 milhões de investimento 

 



Projetos 
CONCLUÍDOS 



OP 2011  

Requalificação dos terrenos abandonados Av. Aníbal 
Firmino da Silva - Quinta da Alagoa * Carcavelos 
 



OP 2011  

Crianças à sombra* Agrupamento Escolas de Cascais 



OP 2011  

Criação de zona coberta multi-usos na AJU* Cascais 



OP 2011  

Parque Infantil Inclusivo * Pinhal dos Navegadores, Cascais 



Projetos 
EM OBRA 



OP 2011  

Parque das Gerações * S. João do Estoril 
Previsão conclusão obra: Julho 2013 



OP 2011  

Requalificação da Praça da Carreira * S. João do Estoril 
Previsão conclusão obra: Junho 2013 



OP 2011  

Acesso Pedonal ao CascaiShopping * Alcabideche 
Previsão conclusão obra: Setembro 2013 



 
Processo de aprendizagem e adaptação;  

 
Aproxima significativamente os cidadãos do 
governo local; 

 
Aumenta a eficiência na gestão de recursos e a 
eficiência da Câmara Municipal; 

 
Dá à autarquia uma visão mais detalhada do que as 
comunidades entendem ser as prioridades e, em 
contrapartida, cria uma gestão mais transparente 
de dinheiros públicos; 

 
A promoção do Desenvolvimento Sustentável é 
sempre melhor conduzida com o envolvimento dos 
cidadãos e seus representantes. 
 



Aproxima munícipes à autarquia Aproxima munícipes a munícipes 

& 
Aproxima autarquia à autarquia 



“SE QUERES CONSTRUIR UM BARCO NÃO COMECES POR PROCURAR A MADEIRA MAS SIM POR 
CRIAR NA TUA EQUIPA A ILUSÃO DAS VIAGENS”        Frase inspirada nas obras de ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY e MIGUEL TORGA 



  

Saiba mais em WWW.CM-CASCAIS.PT  e  FACEBOOK .COM/OPCASCAIS 


