
                                                                

 

 

CICLO DE FORMAÇÕES REGIONAIS 
Faro, 6 e 7 de abril de 2017 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 
A Formação da Região do Algarve comporta cinco momentos-chave, nomeadamente:  
 
Apresentação dos resultados do prémio nacional de boas práticas de participação de 2016 

A Rede de Autarquias Participativas levou a cabo a segunda edição deste prémio, tendo recebido catorze 

candidaturas. Essas foram detalhadamente analisadas por um júri independente, que selecionou as cinco finalistas. 

Estas foram posteriormente sujeitas a uma votação pública. No âmbito desta ação serão apresentados os resultados 

finais, havendo também lugar a uma exposição da prática vencedora.  

 

A análise das variáveis-chave para a conceção, gestão e avaliação dos Orçamentos Participativos  

Estes processos têm vindo a merecer uma atenção crescente por parte de diferentes atores da sociedade portuguesa, 

com destaque para as Autarquias, Universidades, Organizações da Sociedade Civil e o próprio Governo. A adoção 

destas práticas coloca, no entanto, desafios do ponto de vista da conceção das melhores metodologias, da gestão dos 

processos e da sua avaliação, exercícios essenciais para a compreensão das suas múltiplas dimensões, para a melhoria 

contínua e sustentabilidade futura.  

 

Urbanismo Tático 

A melhoria da habitabilidade das nossas vilas e cidades começa frequentemente na rua, no quarteirão ou à escala do 

edifício. Esta abordagem de pequena escala permite a uma série de atores locais testar novos conceitos antes de 

assumir compromissos políticos ou financeiros substanciais. Com carácter mais ou menos formal, essas ações são 

comummente referidas como “urbanismo de guerrilha”, “urbanismo pop-up”, “reparação da cidade” ou “urbanismo: 

faça você mesmo”.  

O urbanismo tático constitui-se como uma abordagem voluntária de construção de cidade que apresenta as seguintes 

cinco características, algumas delas sobrepostas: i) uma abordagem voluntária e gradual para instigar a mudança; ii) 

um processo de criação de ideias para os desafios do planeamento à escala local; iii) um compromisso de curto prazo 

e de expetativas realistas; iv) uma atividade de baixo risco com a possibilidade gerar recompensas elevadas; v) e o 

desenvolvimento de capital social entre cidadãos e a construção de capacidade institucional entre as organizações 

públicas, privadas, não lucrativas e ONG e os seus membros.  
 

Índice de Transparência Municipal 

Este mede o grau de transparência das Câmaras Municipais através de uma análise da informação disponibilizada aos 

cidadãos nos seus web sites. O ITM é composto por 76 indicadores agrupados em sete dimensões: 1) Informação 

sobre a Organização, Composição Social e Funcionamento do Município; 2) Planos e Relatórios; 3) Impostos, Taxas, 

Tarifas, Preços e Regulamentos; 4) Relação com a Sociedade; 5) Contratação Pública; 6) Transparência Económico-

Financeira; 7) Transparência na área do Urbanismo. Com esta sessão pretende-se não apenas apresentar o Índice mas 

debater estratégias para a melhoria contínua do desempenho dos Municípios em matéria de transparência.  

 

Apresentação da Plataforma EMPATIA 
Esta constitui-se como uma ferramenta eletrónica de promoção da participação multicanal. Esta contempla 
diferentes ferramentas – Orçamentos Participativos, Consultas, Fóruns de Debate, Sondagens, entre outras – e 
encontra-se disponível, de forma gratuita, para os membros da Rede de Autarquias Participativas.   

  



                                                                

PROGRAMA  
 
6/04  

09.30 RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES 
 

10.00 SESSÃO DE ABERTURA 
  Jorge Botelho, Presidente do Conselho Intermunicipal – AMAL 
  Carlos Carreiras, Presidente da Rede de Autarquias Participativas 
 

10:30 ANÚNCIO DOS RESULTADOS DO PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS DE 
PARTICIPAÇÃO 
  Apresentação dos resultados 
  Apresentação da prática vencedora 
 

11:15 PAUSA 
 
11:30 ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS: ANÁLISE DAS VARIÁVEIS-CHAVE PARA A CONCEÇÃO, 
GESTÃO E AVALIAÇÃO 

Nelson Dias, Associação In Loco 
Giovanni Allegretti, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

 
13:00 ALMOÇO 
 

14:30 URBANISMO TÁTICO 
Alexandra Paio, ISCTE 

  

15:45 PAUSA 
 

16:00 APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DE ESTRATÉGIAS DE 
MELHORIA NO DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS  

João Paulo Batalha, TIAC - Transparência e Integridade, Associação Cívica 
 

7/04 
10.00 APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA EMPATIA – SISTEMA INTEGRADO DE 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ PARA AUTARQUIAS 
 

13:00 FIM DOS TRABALHOS  
 

* A confirmar  



                                                                

INSCRIÇÕES 
Realize a sua inscrição clicando aqui.  
 
 
LOCAL 
AMAL, Rua General Humberto Delgado, 20, 8000-355 Faro 
 
 
PARCEIROS 

Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL  

 
 
 
 

Projeto EMPATIA 

 
 
 
 

 

https://docs.google.com/a/in-loco.pt/forms/d/e/1FAIpQLSd-GOIwCrPwO9qbab-azgKAwMpPLppTOyW4ophq_7ADbpDeWg/viewform

