ENCONTROS IBÉRICOS DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS À ORGANIZAÇÃO DO V
ENCONTRO IBÉRICO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVOS – PORTUGAL 2020

1. Identificação da entidade candidata (100 caracteres)
Câmara Municipal de Cascais
2. Caraterização da entidade candidata (1000 caracteres)
A Câmara Municipal de Cascais é uma organização governamental Local.

3. Experiência da entidade na organização de eventos similares (1500 caracteres)
A Câmara Municipal de Cascais tem muita experiência em eventos similares de elevada
complexidade e prestígio nomeadamente:
 Organização das Conferencias do Estoril - www.estorilconferences.com/pt
 GreenFest - https://www.cascais.pt/evento/greenfest-2017
 Cascais Capital Europeia da Juventude 2018
https://www.youtube.com/watch?v=KIEYmAFP2i4
 Conferência OIDP- https://www.youtube.com/watch?v=V74aEpNrgD4
 Várias conferências e workshops

4. Identificação dos interlocutores políticos e técnico da candidatura (300 caracteres)
Interlocutor Político: Vereadora Joana Pinto Balsemão vereadora com o pelouro da
cidadania: Joana.Balsemao@cm-cascais.pt
Interlocutores técnicos: Isabel Xavier – Chefe da Divisão de Cidadania e Participação:
isabel.xavier@cm-cascais.pt
Marta Osório – Chefe da Unidade de Orçamento Participativo: Marta.Osorio@cm-cascais.pt

5. Proposta de data e local para a realização do encontro (500 caracteres)
Outubro de 2020 – em Carcavelos – Cascais na Universidade Nova – Business and Economics
School
http://www.novasbe.unl.pt/pt/29-noticias-e-artigos/noticias/632- equipamento totalmente
novo a inaugurar em setembro de 2018, fica a cerca de 5 minutos a pé da praia de
Carcavelos e oferece todas as condições para receber o evento nos seus auditórios ou
centro de congressos do Estoril http://www.estorilcc.com/

6.

Caracterização do território (1000 caracteres)
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Cascais é uma vila portuguesa, parte integrante do distrito e área metropolitana de Lisboa,
com cerca de 210.889 habitantes. É sede de um município com 97,40 km² de
área. Subdividido em 4 freguesias.
Cascais e o seu município encontram-se no extremo sul-ocidental da Península de Lisboa, que
limita a norte com Sintra, a leste com Oeiras e a sul e a oeste com o Oceano Atlântico.
A vila de Cascais, à semelhança do que aconteceu nos últimos anos sobretudo com as cidades
de Lisboa e Porto, tornou-se num dos principais destinos do turismo em Portugal.
A Câmara Municipal de Cascais vem desenvolvendo, nos últimos anos, iniciativas onde a
participação dos munícipes na gestão autárquica ganhou um papel de relevo.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CASCAIS 2011-2018
É o orçamento participativo mais votado de Portugal e com o maior orçamento. Em Cascais
os munícipes decidem sobre 18% do investimento municipal.
O OP de Cascais destaca-se ainda pela sua taxa de execução de 95%. Atualmente em Cascais
nenhum munícipe vive a mais de 1 Km de uma obra OP.
Esta metodologia foi considerada uma Boa Pratica Urbact em 2017 e ganhou no mesmo ano
o prémio Gift – Global Iniciative for Fiscal Transparency. Foi replicada em mais de 10 cidades
portuguesas e em 4 continentes.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM
Aplicado em todos os agrupamentos do concelho, resulta, por um lado, do sucesso alcançado
com o processo dos adultos, e por outro, da vontade da autarquia em alargar esta ferramenta
aos mais novos, enquanto investimento na sua educação e formação para a cidadania;
Destaca-se pelo facto de terem sido os jovens a desenhar o próprio processo.
Este ano o OPJovem Cascais recebeu o prémio de melhor prática de participação da Rede
Portuguesa de Autarquias Participativas.
CONSULTAS PÚBLICAS
Sejam estas as de caráter obrigatório, consagradas na lei, como as voluntárias, sobre matérias
relativamente às quais a autarquia pretende auscultar os munícipes antes de tomar as
respetivas decisões.
FIX CASCAIS
Com página própria mas igualmente integrada na política de cidadania responsável, a Câmara
Municipal lançou o FixCascais*, através do qual cada munícipe ou visitante é convidado a
ajudar a autarquia a melhorar o seu território, reportando diferentes tipos de situações em
espaços públicos www.cascais.pt/fixcascais.
*aplicação para telemóvel
CITY POINTS
Um sistema que visa incentivar e premiar as ações participativas desenvolvidas pelos
munícipes. Em termos práticos: i) a Câmara Municipal disponibilizará uma app, na qual as
pessoas interessadas poderão efetuar um registo; ii) por cada atividade participativa levada a
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cabo, os utilizadores receberão “pontos” ou “créditos”, podendo estes vir a ser utilizados,
como se de uma moeda local se tratasse, para aceder a serviços da própria autarquia;
Este ano o “CityPoints “Cascais recebeu o 1º prémio na cerimónia dos World Summitt Awards
(WSA), braço da ONU para as questões da sociedade de informação, a aplicação móvel City
Points venceu a concorrência e foi distinguida com prémio mundial de inovação digital com
impacto na sociedade.
IDEIAS PARA CASCAIS
Uma ferramenta de apresentação de propostas para o concelho, sediada na página de
Internet Cascais Participa. Com esta ferramenta pretende-se criar um espaço formal de
submissão de projetos, cujas caraterísticas ou tipologias de intervenção não se adequem aos
critérios ou à dinâmica do Orçamento Participativo. Pretende-se, desta forma, que este novo
canal de interação complemente a oferta já existente, permitindo reforçar, por exemplo, a
participação de pessoas que não encontram resposta para as suas ideias nos dispositivos
atualmente disponíveis.

7. Recursos humanos a disponibilizar para a organização do evento (1500 caracteres)
A Câmara Municipal de Cascais dispõe de diferentes equipas técnicas que poderão dar apoio
ao evento nomeadamente:
Equipa da Divisão de Cidadania e Participação e Unidade de Orçamento Participativo – 16
Pessoas
Equipa de Relações Publicas – 2 pessoas
Equipa de Comunicação (Redator e Reportagem) – 2 pessoas

8. Caraterização do (s) espaço (s) físico (s) para a realização do encontro (3000 caracteres)
http://www.novasbe.unl.pt/pt/29-noticias-e-artigos/noticias/632- equipamento totalmente
novo a inaugurar em setembro de 2018, fica a cerca de 5 minutos a pé da praia de
carcavelos e oferece todas as condições para receber o evento nos seus auditórios.

9.

Serviços a disponibilizar aos participantes durante o encontro (tradução, internet,
fotografia, transporte, entre outros) (3000 caracteres)

A CMC poderá disponibilizar os seguintes serviços:
Hotel - Oradores
Transporte – Oradores
Serviços de tradução de Inglês e Espanhol (em plenário) para todos os participantes
Almoços
Coffee Break’s
Jantar com noite cultural
Wi-fi
Visitas várias – para os participantes interessados e por inscrição prévia
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Serviços de acolhimento e atendimento durante 24 horas os 3 dias
Apoio ao Turismo para os interessados em ficar em Cascais

10. Cronograma das diversas fases de organização (2500 caracteres)
2018 - Primeira reunião de trabalho em La Coruna – IV encontro Ibérico de OP´s
2019 – Reunião em Outubro em Cascais durante a Escola Outono de Cidadania e Participação
– a CMC garantirá o alojamento, a alimentação assim como a inscrição na escola de verão,
aos membros organizadores do V Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos para que
prepararem o conteúdo do programa e marquem datas finais assim como possam fechar o
Gantt do encontro, a imagem e plano de comunicação;
2020 – Reunião prévia em março para aferir e terminar o programa final do projeto;

11. Proposta global de estrutura do encontro (4000 caracteres)
Dia 1 (Só para convidados)
14.00 - 15.00 – Reunião entre a Rede Portuguesa de Autarquias Participativas e a Rede de
Cidades Participativas de Espanha
15.00- 16.30 - Reunião dos membros do OIDP
Dia 1 (Facultativo para os participantes)
16.30 - 18.00 – Oficinas formativas (facultativo para os participantes)
19.00 – 20.00 – Wellcome Drinks
Noite Livre e jantar Livre
Dia 2 (Programa Obrigatório)
9.30 – 10.15h – Bem-vindos ao V Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos de Cascais
10.15 – 11.30 h
Vamos conhecer-nos! (3 painéis diferentes sob escolha e rotatividade)
 Conhecer as práticas! – As práticas que se inscreverem (limite de 6) terão um espaço
próprio tipo stand para se apresentarem (30 minutos) podem acolher participantes e
depois gira e repete (4 a 5 participantes)


Práticas em Foco! – Num palco simples as práticas que desejarem podem fazer um
“pitch” de 5/10 minutos enquanto a plateia assiste. Podem inscrever-se 6 práticas.
25 a 30 inscritos



Speed networking! – Numa lógica idêntica ao “speed date” – As experiencias que
desejarem recebem em rotatividade numa mesa os inscritos para o efeito. A cada 10
minutos uma campainha toca e os inscritos mudam para outra experiência.

11.30 – 11.45 – Intervalo – Coffee break
11.45 – 13.00
Vamos inspirar-nos! 2 oradores convidados com experiências inspiradoras recebem em 2
salas diferentes os participantes
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Inspiramo-nos em Espanha! – uma experiencia espanhola, convidada, inovadora, tem
20 minutos para se apresentar e depois os presentes trocam ideias, perguntas e
respostas.
Inspiramo-nos em Portugal! – uma experiencia Portuguesa, convidada, inovadora,
tem 20 minutos para se apresentar e depois os presentes trocam ideias, perguntas e
respostas.

13.00 – 14.30h – Almoço (simples, frio, composto por salgados, sandwiches, saladas, uma
sopa e fruta, bolo simples e café servido no local
14.30 – 15.45
Vamos conhecer-nos! (3 painéis diferentes sob escolha e rotatividade)
 Conhecer as práticas! – As práticas que se inscreverem (limite de 6) terão um espaço
próprio tipo stand para se apresentarem (30 minutos) podem acolher 4-6
participantes e depois gira e repete (4 a 5 participantes)


Práticas em Foco! – Num palco simples as práticas que desejarem podem fazer um
“pitch” de 5/10 minutos enquanto a plateia assiste. Podem inscrever-se 6 práticas.
25 a 30 inscritos



Speed networking! – Numa lógica idêntica ao “speed date” – As experiencias que
desejarem recebem em rotatividade numa mesa os inscritos para o efeito. A cada 10
minutos uma campainha toca e os inscritos mudam para outra experiência.
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15.45 – 16.00 coffee break
16.00 – 17.00
Vamos inspirar-nos em rede! 2 oradores convidados com experiências inspiradoras recebem
em 2 salas diferentes os participantes
 Inspiramo-nos em Espanha! – uma experiencia espanhola, convidada, inovadora, tem
20 minutos para se apresentar e depois os presentes trocam ideias, perguntas e
respostas.
 Inspiramo-nos em Portugal! – uma experiencia Portuguesa, convidada, inovadora,
tem 20 minutos para se apresentar e depois os presentes trocam ideias, perguntas e
respostas.
20.00 – Jantar com noite cultural de fado
Dia 3 (Programa Obrigatório)
10.00 – 11.30 – Cascais - tudo Começa nas Pessoas - 3 painéis temáticos onde os participantes
se pré-inscrevem (limite de 30 a 40 pessoas por sala)
1. Tudo começa nas pessoas no Local (Portugal e Espanha) – Experiências municipais onde
oradores convidados partilham processos participativos
2. Tudo começa nas pessoas na Península ibérica – Experiencias nacionais ibéricas ou
transfronteiriças onde os oradores convidados partilham processos participativos
3. Tudo começa nas pessoas no Mundo - Experiencias internacionais onde os oradores
partilham processos participativo
11.30 – 11.45 coffee break
Portugal
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11.45 – 13.00 Encerramento do V Encontro Ibérico e apresentação da cidade Espanhola que
receberá o VI Encontro em 2022
13.00 – 14.30 Troca de contactos e almoço de despedida e(simples, frio, composto por
salgados, sandwiches, saladas, uma sopa e fruta, bolo simples e café servido no local
14.30 - 17.30 – Visita guiadas em Cascais Facultativo (escolha uma opção)
Opção 1 – Visita com Guia ao centro da vila – Cascais – passado e presente.
Opção 2 – Cascais Mobilidade e inovação – Venha Conhecer com guia o sistema Mobi e o
Litoral de bicicleta.
Opção 3 – Visita a obras OP – Cascais Capital Portuguesa da Democracia Participativa.

12. Linhas estratégicas de comunicação e divulgação do evento (3000 caracteres)
A Câmara Municipal de Cascais tem meios próprios de comunicação que permitem criar, a
seu tempo, um plano de comunicação para o evento nomeadamente poderá elaborar um
filme curto para divulgar o encontro assim como pode acionar os seus meios de facebook,
Whatsapp, Instagram etc. Dada ser a 5ª maior autarquia do país, possui um gabinete
profissional de comunicação com design, imagem e conteúdos. O evento deverá ser divulgado
em Portugal e Espanha através das redes habituais de divulgação comprometendo-se a CMC
a produzir imagem: teaser, save the date, programa, filme para Youtube, cartaz digital, ficha
de inscrição, divulgação para potenciais interessados, pequenos filmes ao longo do evento e
conclusões do evento em formato digital.
6
13. Proposta de orçamento para a organização do evento (3000 caracteres)
A câmara Municipal de Cascais fará um investimento aproximado de 100 Mil euros – Cem mil
euros
Orçamento
Alojamento – 120 euros para 12 convidados x 3 noites – 4320 euros
Jantares dos 12 convidados x 2 x 25€ - 600 euros
Tradução para Inglês, Espanhol e Português em plenário – 10000 euros
Transportes – 1000 euros
Catering para 100 participantes: Boas Vindas –7, 5 euros pp x 1 = 750,00€
Coffee break – 6 euros pp x 4 = 2400,00€
Almoço – 15 euros pp x 2 = 3000,00€
Jantar – 24 euros pp x 1 = 2400,00€
Total: 8550,00€
Serviços de hospedeiras para receção de pessoas e atendimento 3000.00€
Voos intercontinentais 2 – 2000,00€
Custos de comunicação – filme 5000 €
Site, flyers, mupis, pastas, brindes etc… - 10000€
Custos de produção para stand´s, puff´s etc… – 20000 €
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14. Elementos de inovação na organização do Encontro (3500 caracteres)
O Orçamento Participativo de Cascais fará em 2020 – 10 anos a CMC pretende com este
encontro comemorar o modelo de orçamento participativo e por isso propõe um programa
inovador que investe na participação e partilha de experiências através da utilização de novas
técnicas de dinamização de grupos.
O modelo encontrado permite que todos os participantes interajam e possam de alguma
forma partilhar experiências através de uma metodologia interativa construída a partir da
ideia de que todos têm algo para partilhar.
O conhecimento e aprendizagens desenvolvem-se numa lógica de que todos os
intervenientes serão oradores e participantes reforçando que o evento pretende dar a
conhecer metodologias participativos sendo o próprio um exemplo disso mesmo.
Para além deste facto pretende-se não só partilhar como gerar ideias, captar ideias e
desenvolver ideias. A grande aposta é na promoção de espaços de “networking” e cocriação.
A articulação destes elementos anteriores exige um planeamento global centrado na
interação, criatividade e inovação:
uma estratégia clara e bem definida;
um planeamento das atividades, a curto e médio prazo;
um investimento elevado em conhecimentos técnicos e meios tecnológicos.

15. Proposta de programa cultural para convidados e participantes (facultativo) (3000
caracteres)
A CMC garantirá visitas, guiadas, facultativas a Cascais no último dia dos trabalhos e também
garantirá um momento cultural de fado no dia do jantar.
O que ver:

Opção 1 – Visita com Guia ao centro da vila –

Cascais – passado e presente.

https://cultura.cascais.pt
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Cascais criou o Bairro dos Museus.
O conceito é simples um conjunto de equipamentos dedicados à cultura na vila.
Concebido pela Câmara Municipal de Cascais e pela Fundação D. Luís I, o Bairro dos Museus
em Cascais distingue-se pela forte componente de inovação e coerência cultural.
8

Casa de Santa Maria
Foi em 1902 que Raul Lino desenhou a casa de
Santa Maria como um dos seus primeiros
projectos. A casa foi uma encomenda de Jorge
O’Neill, um aristocrata de origem irlandesa, e
situa-se na ponta de Santa Marta, junto ao
farol. É considerada uma das mais
importantes peças do património artístico de
Cascais.
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Casa Sommer
Entrar numa casa que também é uma espécie
de museu/arquivo pode ser um bom plano se
se quiser pôr a par da história de Cascais. A
antiga residência do empresário milionário
Henrique Sommer é a mais recente aquisição
do Bairro dos Museus. Inaugurada em
Dezembro de 2016, foi recuperada pela
Câmara Municipal de Cascais, tornando-se a
nova sede do Arquivo Histórico Municipal (o
segundo maior arquivo do país).

Centro Cultural de Cascais
Antes era o Convento de Nossa Senhora da
Piedade, agora é o Centro Cultural de Cascais
– e não há que enganar sobre o que se faz
aqui. Abriu portas em 2000 e tornou-se num
espaço multidisciplinar, especialmente
vocacionado para as artes visuais.
Recebe seminários, conferências, concertos
e performances, para além das exposições
temporárias
que
vão mudando
de
quando em quando. Por lá, também há uma cafetaria com uma agradável esplanada num
pátio interior.

Casa das Histórias Paula Rego
O museu da artista Paula Rego em Cascais,
num edifício desenhado pelo Pritzker de
2011, Eduardo Souto de Moura, foi
inaugurado em setembro de 2009 e, além da
coleção de obras da artista, tem sempre boas
exposições temporárias. A coleção da Casa
das Histórias Paula Rego é composta por 620
obras e não há exposição que não tenha o
dedo de Paula Rego, da escolha dos quadros
à sua disposição em cada sala.
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Museu dos Condes de Castro
Guimarães
Cheira a madeira e a história antiga.
Inaugurado em 1931, o Museu dos Condes
de Castro Guimarães, o mais antigo de
Cascais, é uma peça da arquitetura
romântica e reúne uma coleção
bibliográfica com mais de 2800 volumes,
tendo sido até a primeira biblioteca
pública da vila.

Opção 2 – Cascais Mobilidade e inovação – Venha Conhecer com guia o sistema Mobi e
o Litoral de bicicleta. https://www.mobicascais.pt
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O MobiCascais é o sistema único integrado de autocarros, comboios, estacionamento e
bicicletas disponível para todos os que vivem, trabalham ou visitam o nosso concelho. Com a
APP mobicascais, Cascais mudou. Mudou nos serviços, mudou nas distâncias, mudou para
todos os que vivem, trabalham ou visitam o nosso concelho. Mais estacionamento grátis, mais
e melhores deslocações, mais rotas em menos tempo e mais baratas são mudanças
provocadas pelo sistema de gestão de mobilidade integrada, MobiCascais.
Depois de se ter dado a conhecer com a renovação das biCas e de ter sido o primeiro
município a integrar a bicicleta no sistema de transportes, Cascais continua a mudar rumo a
uma melhor mobilidade urbana.
Carros e bicicletas, autocarros e comboios. Públicos, privados e particulares. Todos os
transportes estão ligados uns aos outros no sistema de gestão de mobilidade que torna ainda
mais simples e agradável a vida aos cerca de 210 mil cascalenses e aos 1,2 milhões de turistas
que anualmente nos visitam.
Portugal

Espanha

Opção 3 – Visita a obras OP – Cascais Capital Portuguesa da Democracia Participativa.
https://op.cascais.pt/orcamento-participativo

Entre 2011 e 2018 Cascais já viu 115 projetos aprovados no âmbito do OP e tem uma taxa
de execução de cerca de 95%. Num investimento de mais de 22 milhões de euros os
cascalenses decidem anualmente sobre 18 % do investimento municipal.
O OP Cascais é um dos maiores da Europa e hoje no nosso território ninguém vive a mais de
1Km de uma obra OP. Venha conhecer a obra de um dos Op´s mais participados da península
Ibérica e com uma taxa de satisfação superior a 94%.

16. Proposta de imagem do encontro, em linha com as edições anteriores. (Recomenda-se a
apresentação em anexo)

Nota:
A entidade candidata poderá, se o entender, anexar dois documentos:
 Um com informação referente à proposta de imagem do encontro;
 Outro com detalhes organizacionais adicionais (máximo de 3 páginas A4, letra Calibri,
tamanho 11).

Portugal

Espanha

11

