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29 ABRIL A 20 MAIO
VENHA APRESENTAR A SUA IDEIA!



O QUE É O ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO?
O Orçamento Participativo (OP) é um 
mecanismo de democracia participativa 
que permite aos cidadãos decidir sobre 
uma parte do orçamento municipal. No OP 
Cascais, o executivo atribui anualmente, 
no mínimo, 1,5 milhões de euros para 
a realização de projetos apresentados, 
debatidos e priorizados pelos munícipes.

QUAL O MONTANTE  
DISPONIBILIZADO POR 
PROJETO?
De forma a garantir a concretização de um 
maior número de projetos, o valor máximo a 
atribuir a cada um é 300 mil euros.
As propostas serão classificadas por 
áreas de intervenção, sendo que nenhuma 
pode ultrapassar um terço do valor 
disponibilizado para o ano em curso.

COMO E QUEM PODE 
PARTICIPAR?
A participação é feita em nome individual e 
tem como objetivo a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade. Os cidadãos podem 
participar nas fases de apresentação e 
de discussão de propostas e também na 
votação dos projetos finalistas. Nas sessões 
públicas de participação (SPP) apenas 
podem participar os cidadãos maiores de 
16 anos que, comprovadamente, residam, 
estudem ou trabalhem no Concelho de 
Cascais.

SESSÕES DE PARTICIPAÇÃO 
(SPP)
As SPP são um espaço de debate 
construtivo, em que cada cidadão pode 
apresentar uma proposta (ver datas no 

verso). A autarquia aferirá, à posteriori, a 
viabilidade da concretização das propostas 
mais votadas nestas sessões.
Para que todos tenham oportunidade de 
contribuir com propostas e de se envolver 
no OP, estão agendadas 9 sessões em 
diversas localidades do Concelho, duas 
por freguesia, sendo que as propostas têm 
de corresponder à freguesia onde decorre 
a sessão. A última sessão será realizada 
na sede do Município, em Cascais, e nesta 
serão admitidas propostas para todas as 
freguesias. Serão ainda apresentadas nesta 
sessão as duas propostas mais votadas 
online, e as provenientes do OP Jovem 
dirigidas à comunidade.
Para garantir a participação a todos foram 
selecionados espaços com acessibilidade. 
Em algumas sessões haverá tradução para 
inglês e língua gestual portuguesa.

METODOLOGIA DAS 
SESSÕES DE PARTICIPAÇÃO
Cada participante pode apresentar apenas 
uma proposta. As propostas só podem 
ser materiais, de investimento. O número 
de propostas que passa à fase de análise 
técnica é variável em função do número de 
participantes na respetiva SPP, de acordo 
com a seguinte proporção: 

PARTICIPANTES/SESSÃO                    PROPOSTAS

1 - 20                                                            1

21 - 40                                                           2 

41 - 60               3 

61 - 80              4 

81 - 100                                             5 

101 - 120                                                       6

121 - 150                                             7 

151 - 200                                                       8

Mais de 201                             9



 O QUE MUDA NO OP 2017:
• O valor sobre o qual os munícipes podem 
apresentar propostas tem como limite 
mínimo 1.5 milhões de euros, ficando o 
valor máximo dependente do nível de 
participação; 

• As propostas a apresentar só podem ser 
materiais, de investimento; 

• Não são admitidas propostas para um 
espaço físico que  tenha beneficiado no 
último ano de uma obra OP; 

• O número de propostas que passam nas 
SPP aumentou, a partir dos 151 participantes; 

• Na fase final de votação, os munícipes 
passam a dispor de dois votos positivos 
(em dois projetos diferentes) ou de 1 voto 
negativo. 

PROPOSTAS ONLINE
De 17 a 28 de abril podem também ser 
apresentadas propostas em cascaisparticipa.
pt. A votação preliminar destas propostas 
decorrerá igualmente online, sendo que 
cada pessoa tem direito a dois votos. 
Entre as propostas submetidas, as duas 
mais votadas passarão à fase de análise 
técnica, desde que os seus proponentes, 
ou representantes, as apresentem também 
presencialmente na última sessão pública 
(em Cascais, a 20 de maio). 

FASE FINAL: COMO VOTAR?
Na última etapa do processo, a votação nos 
projetos finalistas do OP pode ser feita por 
SMS ou online. 
Toda a informação estará disponível em 
cascaisparticipa.pt.
Os projetos que obtiverem maior número 
de votos serão concretizados pela autarquia 
em 2018/19.

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NUM MINUTO
As fases essenciais no processo do Orçamento Participativo:

APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS

Venha participar.
Apresente a sua ideia

ANÁLISE TÉCNICA

Câmara analisa a viabilidade 
técnica das propostas

ANÚNCIO 
DOS RESULTADOS

É o momento de festejar, 
de saber que valeu 
a pena participar

FASE DE RECURSO

Não concorda? 
É a altura para reclamar

VOTAÇÃO DOS PROJETOS

Chegou a hora de se mobilizar 
e motivar todos a votar

maio
junho
julho

abril
maio

julho outubro novembro



Venha apresentar a sua IDEIA!

Contribua com as suas ideias para o Orçamento Participativo.
Sessões de participação de 29 de abril a 30 de maio.

SESSÕES DE PARTICIPAÇÃO

29 abril  15h | ALCABIDECHE | Escola Secundária IBN Mucana  

3 maio   21h | S. DOMINGOS DE RANA | Edifício IDEIA Outeiro de Polima 

5 maio    21h | CARCAVELOS/PAREDE | Pavilhão dos Lombos - Polivalente Secundário 

8 maio   21h | CASCAIS/ESTORIL | Centro Soc. Paroquial S. Pedro e S. João do Estoril

10 maio  21h | ALCABIDECHE | Complexo Multiserviços CM Cascais na Adroana

12 maio  21h | S. DOMINGOS DE RANA | Grupo Recreativo e Dram. 1º de Maio Tires 

15 maio  21h | CASCAIS/ESTORIL | Centro de Convívio do Bairro do Rosário 

18 maio  21h | CARCAVELOS/PAREDE | Escola Básica 2/3 de Santo António

20 maio   15h | CASCAIS | Praça 5 de Outubro 

Tradução
para Língua
Inglesa

English
Speakers

Tradução
para Língua
Gestual
Portuguesa

Acessibilidade
para pessoas
com mobilidade
reduzida

 Acompanhe o OP pelo WhatsApp CascaisParticipa


