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REDE DE AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS 

 

Plano de Actividades – 2015  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente plano está estruturado com base em quatro tipos de acções: i) organizacionais, que dizem 

respeito ao processo de constituição da Rede, de definição das suas estruturas e modelo de 

funcionamento; ii) informativas, relacionadas com todo o trabalho de pesquisa, tratamento e divulgação 

de informação de interesse para os membros; iii) capacitação, referente à organização de actividades de 

carácter mais formativo; iv) outras, mais direccionadas para a valorização dos processos participativos e 

promoção da Rede a nível nacional e internacional.  

 

1. ORGANIZACIONAIS  

 Protocolo de constituição da Rede 

Elaboração e assinatura do protocolo por parte das autarquias interessadas em formalizar a sua 

adesão à Rede.  

 

 Presidência rotativa 

Preparação do processo para a primeira presidência rotativa da Rede, que deverá ter início em 

Janeiro de 2016. 

 

2. INFORMATIVAS 

 Página de Internet Portugal Participa  

Actualização permanente da página www.portugalparticipa.pt, com notícias, eventos, 

publicações e experiências de participação, entre outros elementos; 

 

 Grupo de e-mail 

Envio de informação de interesse para os membros da Rede através do endereço rap@in-loco.pt  

 

http://www.portugalparticipa.pt/
mailto:rap@in-loco.pt
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3. CAPACITAÇÃO  

3.1 Oficinas Temáticas  

A organização de oficinas constitui uma frente de acção permanentemente aberta às sugestões dos 

membros e de outras entidades interessadas em desenvolver trabalho em parceria connosco. Para além 

das oficinas entretanto realizadas e das que estão previstas, admitimos que ao longo do ano serão 

organizadas outras. Procuraremos aproveitar as nossas redes de contactos no estrangeiro e rentabilizar a 

vinda a Portugal de peritos na área das metodologias participativas para proporcionar aos membros da 

Rede mais algumas destas oficinas.   

 “Arquitectura e Urbanismo Participados”, 16 de Janeiro de 2015, Porto. 

 

 “Ethica – Descobrir os impactos sociais, ambientais e económicos da actividade financeira”, 17 

de Janeiro de 2015, Porto.  

 

 “Coopoly – Jogo para a aprendizagem de valores colaborativos e democráticos, associados à 

gestão e participação em empresas sociais”, 17 de Janeiro de 2015, Porto. 

 

 “Projectando a participação cidadã a nível supralocal: aprendizagens e desafios das 

experiências de Debate Público”, 23 de Janeiro de 2015, Lisboa. 

 

 “Novas Soluções Tecnológicas para Processos de Democracia Participativa”, 4 de Março de 

2015, em Lisboa (local a definir).  

 

 Outras acções a definir ao longo do ano. 

 

3.2 Acções de formação 

De momento preferimos manifestar a nossa disponibilidade para organizar uma acção de formação, com 

a duração de um dia, nas regiões indicadas, nomeadamente, Norte, Centro, Lisboa, Sul, Madeira e Açores. 

As temáticas e as datas vão sendo afinadas ao longo do ano, em função dos contributos recebidos e das 

necessidades sinalizadas. Na selecção dos locais privilegiaremos os municípios que são membros da Rede 

e que podem disponibilizar algumas condições logísticas, sobretudo espaço, para a realização das acções.   

 Uma acção de formação na região Norte (acção de um dia, com tema, local e data a definir, em 

articulação com membros da Rede); 

 

 Uma acção de formação na região Centro (acção de um dia, com tema, local e data a definir, em 

articulação com membros da Rede); 

 

 Uma acção de formação na região de Lisboa (acção de um dia, com tema, local e data a definir, 

em articulação com membros da Rede); 

 

 Uma acção de formação na região Sul, a realizar em Loulé (acção de um dia, com tema e data a 

definir, em articulação com membros da Rede);  

 

 Uma acção de formação na região da Madeira (Funchal, com tema e data a definir); 
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 Uma acção de formação na região dos Açores (Ponta Delgada, com tema e data a definir). 

 

 

 

3.3 Encontros 

 Encontro Nacional da Rede, em data e local a definir.  

 

4. OUTRAS ACÇÕES 

 

 Prémio de boas práticas de participação cidadã 

Criação de um regulamento para o concurso. Constituição de um Júri independente. Lançamento 

da primeira edição do prémio.  

 

 Divulgação da Rede 

Promoção da Rede a nível nacional, junto das autarquias e outros actores sociais e políticos, e a 

nível internacional.   

 

 

Portugal Participa 

Página: www.portugalparticipa.pt  

Facebook: https://www.facebook.com/portalportugalparticipa  

9 de Fevereiro de 2015 

 

http://www.portugalparticipa.pt/
https://www.facebook.com/portalportugalparticipa

