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RESUMO 

O Orçamento Participativo é um processo através do qual a comunidade pode participar nos processos 

de decisão e que está em grande expansão.  Deste 1972, com a conferencia de Estocolmo que tem 

vindo a crescer consciência ambiental a nível global por parte das instituições e dos responsáveis 

políticos.  

Desta forma, esta dissertação tem como principal objetivo contribuir para uma melhor compreensão 

das relações e perceções das pessoas com as questões ambientais, a um nível municipal, utilizando o 

Orçamento Participativo como ferramenta de análise.  

Nesse sentido, procedeu-se ao estudo do processo participativo durante o período de 2011 a 2016, na 

Câmara Municipal de Cascais, através da aplicação de uma metodologia que envolveu, numa primeira 

etapa, a seleção dos projetos propostos na área do ambiente, enquadrando-os em duas visões: 

minimalista e alargada. As etapas seguintes envolveram a sua análise por ano, de acordo com a 

frequência, o montante, o montante médio, o número de votos e a freguesia.  

Concluiu-se que, dos projetos propostos na área de ambiente houve uma incidência nos que estavam 

associados aos espaços verdes para a prática de desporto e lazer, destacando-se a elevada 

preocupação dos cidadãos pelos temas do ambiente, nos anos de 2011 e 2012. O Orçamento 

Participativo de Cascais tem vindo a ter cada vez maior adesão das pessoas, o que se verifica tanto 

pelo aumento do número de projetos submetidos, como pelo montante e número de votos, concluindo-

se que esta é uma boa ferramenta de cidadania ativa.  

Palavras-chave: Ambiente, Comunidade, Orçamento Participativo, Cascais 
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ABSTRACT 

Participatory Budgeting is a process through which the community can participate in decision-making 

processes and is in great expansion. Ever since 1972, with the Stockholm conference, there has been 

a growing global environmental awareness both from institutions and policy makers.  

In this way, this dissertation aims to contribute to a better understanding of the relations and perceptions 

of people with environmental issues, at a municipal level, using the Participatory Budget as a tool for 

analysis. 

The participatory process was studied from 2011 to 2016, in the City of Cascais, through the application 

of a methodology that involved, in a first stage, the selection of the proposed projects in the environment 

area. In two visions: minimalist and broad. The following stages involved their analysis per year, 

according to frequency, amount, average amount, number of votes and the parish.. 

It was concluded that of the proposed projects in the environment area there was an incidence in those 

that were associated with the green spaces for the practice of sports and leisure, highlighting the high 

concern of the citizens for the themes of the environment, in the years of 2011 and 2012. The 

Participation Budget of Cascais has been increasing in number of people, which is verified both by the 

increase in the number of projects submitted and by the budget amount and number of votes, concluding 

that this is a good tool for active citizenship. 

Keywords: Environment, Community, Participatory Budgeting, Cascais 
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1. INTRODUÇÃO 

Este primeiro capítulo tem como base a apresentação do tema da dissertação, as motivações que me 

levaram à sua escolha e ainda apresentar os objetivos e metodologia desenvolvida. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A minha motivação para a escolha do tema sustentou-se com o facto de sentir que as preocupações 

ambientais não devem partir apenas dos técnicos da área nem dos políticos, mas também da 

população. Na verdade, a comunidade é a principal interessada, na medida em que é ela que o sente 

e o perceciona de uma forma mais empírica. As questões ambientais envolvem muito mais atores que 

os que mencionei. Na minha opinião, é fundamental envolver a população, de modo a ser possível o 

cumprimento de metas de índole mais técnico, sem colocar em causa o bem-estar das pessoas. Assim, 

penso que a melhor opção é fazer uma gestão integrada destes fatores, tentando perceber quais as 

visões das pessoas, tornando-as também mais ativas nas escolhas relativas ao ambiente em que 

vivem.  

Deste modo, sendo os orçamentos participativos uma forma de intervenção dos habitantes, penso ser 

uma mais-valia poder utilizá-los como uma forma da comunidade se fazer ouvir relativamente à 

temática ambiental. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal desta dissertação é contribuir para uma melhor compreensão das relações e 

perceções das pessoas com as questões ambientais, a um nível municipal. 

Assim, delineou-se os seguintes objetivos específicos: 

• Apresentar a origem e a evolução das políticas ambientais; 

• Descrever a relação entre a comunidade e o ambiente; 

• Explicitar a origem e o conceito de Orçamento Participativo (OP) bem como a sua importância 

como mecanismo de inclusão social; 

• Avaliar o nível de envolvimento dos cidadãos nos OP’s; 

• Avaliar a perceção das pessoas relativamente às questões ambientais, utilizando o OP como 

ferramenta. 

1.3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada passou primeiramente por uma consulta e recolha bibliográfica, relacionadas 

sobre as temáticas associadas às questões ambientais. Em seguida procurou-se satisfazer o objetivo 

geral e, consequentemente, os objetivos específicos (Quadro 1): 
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Quadro 1- Método utilizado para atingir os objetivos específicos 

Objetivos específicos Método 

Apresentar a origem e a evolução das políticas ambientais 
Análise documental, incluindo 
relatórios, declarações, convenções e 
artigos científicos.  

Descrever a relação entre a comunidade e o ambiente 

Análise documental, incluindo artigos 
científicos, documentos oficiais de 
entidades como APA, ONU, UNESCO, 
WHO, legislação 

Explicitar a origem e o conceito de OP bem como a sua importância 
como mecanismo de inclusão social 

Análise documental de artigos 
científicos 

Avaliar a perceção das pessoas relativamente às questões ambientais, 
utilizando o OP como ferramenta 

Análise documental de artigos 
científicos, Regulamentos, 
Documentos oficiais do INE e Câmara 
Municipal de Cascais  Avaliar o nível de envolvimento dos cidadãos nos OP’s 

 

1.4 QUESTÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Para satisfazer os objetivos da dissertação tentou-se responder às seguintes questões de investigação: 

▪ Qual a relação entre a evolução do quadro normativo internacional e a perceção e envolvimento 

dos cidadãos? 

▪ Como e porquê tem evoluído o interesse dos cidadãos nas questões ambientais? 

▪ Como se pode descrever essas relações a nível municipal? 

1.5 ESTRUTURA 

Esta dissertação divide-se em seis capítulos, que abordam temas relacionados com o Ambiente, a 

Comunidade e Orçamento Participativo. 

No capítulo 1 insere-se a motivação, os objetivos e a metodologia utilizada para se atingir os objetivos 

específicos. 

O capítulo 2 foca a evolução das politicas ambientais, abordando os marcos importantes no 

desenvolvimento das questões ambientais. 

No capítulo 3 descreve-se a relação entre o Ambiente e a Comunidade, tendo-se referido as mais 

relevantes dimensões do quadro de vida coletivo, como são a Educação, a Mobilidade Sustentável, o 

Lazer e Recreio e o Planeamento. 

No capítulo 4 explicita-se a origem e o conceito de OP, bem a sua dispersão pelo mundo, e em particular 

em Portugal. 

No capítulo 5 apresentam-se os resultados do estudo, no qual se avalia a perceção das pessoas 

relativamente às questões ambientais, utilizando o OP como ferramenta, no município de Cascais. 

No capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões do presente estudo, bem como as suas 

limitações e perspetivas de estudos futuros.  
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2. O AMBIENTE NA AGENDA POLÍTICA  

As primeiras organizações e leis de cariz ambiental surgem no século XIX, principalmente por ingleses 

e norte-americanos, como resposta às consequências ambientais da revolução industrial. O grande 

desenvolvimento industrial associado a este período, envolvendo novos processos de produção 

utilizando máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, o uso crescente da energia a vapor, a 

substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão, refletiu-se no aparecimento de uma 

nova estrutura social, num rápido crescimento económico, mas intensificou também os níveis de 

poluição ambiental, com a libertação de fumos, o aumento dos esgotos e de resíduos 

industriais(Schmidt, 2008). Posteriormente, a internacionalização das questões ambientais surge no 

século XX, com a realização em 1949, (Lake Sucess, EUA) da Conferência Científica da ONU sobre a 

Conservação e Utilização de Recursos, (Borges & Tachibana, 2005) e com a Conferência sobre 

Biosfera, realizada em Paris, em 1968 (Andrade, Tachizawa & Carvalho, 2002). 

Em 1962 Rachel Carson publica o livro Silent Spring, o qual foi considerado o primeiro alerta mundial 

contra os efeitos nocivos do uso de pesticidas na agricultura, revelando as suas consequências: 

 

A indústria química, como era de prever, reagiu desfavoravelmente contra a obra e tentou desacreditar 

Rachel. Desta forma, o livro teve um impacte tal que, logo após a publicação do primeiro excerto, se 

desencadeou um debate sobre os limites éticos da ciência (Bonzi, 2013). Assim mais que um aviso 

contra os pesticidas, a autora pretendeu passar a mensagem de que a relação do homem com a 

natureza precisava de ser repensada. 

Em 1968 é publicado o relatório Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma (constituído 

por um grupo de líderes governamentais e cientistas), que juntamente com a Conferência de Estocolmo 

marcam o despertar de uma consciência ambiental a nível mundial, conforme se irá referir em seguida 

(Schmidt, 2008). 

Estes passos iniciais dados no sentido de alertar para os sinais negativos que já se iam verificando nas 

várias dimensões ambientais justifica que se percorra os principais marcos históricos relativamente às 

políticas do ambiente até à atualidade. 

“There was a strange stillness. The birds, for example— where had they 

gone? Many people spoke of them, puzzled and disturbed. The feeding 

stations in the backyards were deserted. The few birds seen anywhere 

were moribund; they trembled violently and could not fly. It was a spring 

without voices. On the mornings that had once throbbed with the dawn 

chorus of robins, catbirds, doves, jays, wrens, and scores of other bird 

voices there was now no sound; only silence lay over the fields and woods 

and marsh.”  (Carson, 1962) 

 
Figura 1- Capa do livro Silent Spring (“www.manhattanrarebooks.com") 
n.d.)  
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A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, foi a 

primeira conferência internacional e marcou uma mudança relativamente às questões políticas 

ambientais, uma vez que este evento colocou a questão ambiental nas agendas oficiais e nas 

organizações internacionais (Frey & Camargo, 2003). Este evento, também conhecido como 

Conferência de Estocolmo salientou a importância da utilização dos recursos de forma equilibrada, 

prevenindo danos no meio ambiente (Archer, 2009). Dos seus resultados destacam-se os aspetos 

referentes à proteção do ambiente: 

 

O alerta não podia ser mais claro: 

 

Os principais princípios estabelecidos, que focam aspetos relacionados com a salvaguarda dos 

recursos, planeamento racional e qualidade ambiental foram: 

  

A Conferência de Estocolmo foi marcada pela oposição entre estratégias dos países desenvolvidos e 

dos países em desenvolvimento. Se por um lado, os primeiros tinham a opinião que era necessário ter 

atenção à poluição e ao esgotamento dos recursos naturais, os segundos defendiam que para se 

desenvolverem economicamente seria necessário a sua utilização. No entanto, o balanço desta 

Conferência é considerado positivo, uma vez que a partir deste evento surgiu a aprovação da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 1972 

“…The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the 

well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the 

peoples of the whole world and the duty of all Governments…”  (Declaration of the United Nations 

Conference on the Human Environment,1972, p.1) 

 

“… Through ignorance or indifference, we can do massive and irreversible harm to the earthly 

environment on which our life and well-being depend…”  (Declaration of the United Nations 

Conference on the Human Environment,1972, p.1) 

“Principle 2 

The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially 

representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and 

future generations through careful planning or management, as appropriate. 

Principle 14 

Rational planning constitutes an essential tool for reconciling any conflict between the needs of 

development and the need to protect and improve the environment. 

Principle 17 

Appropriate national institutions must be entrusted with the task of planning, managing or controlling 

the 9 environmental resources of States with a view to enhancing environmental quality” (Declaration 

of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972, pp. 2-3) 
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Declaração sobre o Ambiente Humano, um plano de ação constituído por cento e dez recomendações. 

Foi também a partir desta data que começou a existir um maior envolvimento por parte da Organização 

das Nações Unidas (ONU) relativamente aos problemas ambientais (Barbieri, 2004). Constitui-se 

também uma estrutura responsável pela gestão ambiental global, na qual se destaca a criação do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que se focou principalmente nas ações 

da ONU em relação às questões ambientais (Borges & Tachibana, 2005).  No âmbito dos princípios 

definidos e das recomendações, esta Conferência disputou consciências e ajudou à mobilização 

organizada quer local quer internacionalmente., sendo que a partir desta altura surgiram temáticas 

nesta encontros e decisões na temática do meio ambiente. 

Com o evoluir das preocupações científicas, em 1981 iniciaram-se as negociações para a realização 

das primeiras convenções internacionais para a proteção da camada de Ozono, sendo que já se sabia 

que a mesma era protetora dos raios Ultravioleta. A causa da sua destruição ainda não era bem 

conhecida, no entanto já havia indícios de que os clorofluorcarbonetos (CFC’s) e outros produtos 

químicos similares pudessem estar envolvidos nesse mecanismo (Weiss, 2009)  

Quatro anos depois, em março de 1985 realiza-se esta convenção, onde os vinte e oito países 

participantes se comprometem a proteger a saúde humana e o ambiente dos danos causados pela 

destruição da camada de ozono, através de medidas de controlo das atividades humanas capazes de 

causar essa destruição: 

 

Esta convenção marca um período de preocupação crescente com a camada de ozono. Preocupação 

essa que esta associada ao facto da Camada de Ozono desempenhar um papel fundamental para 

garantir a existência de vida na Terra, uma vez que o ozono estratosférico (localizado essencialmente 

na estratosfera, entre 10 a 50 Km acima da superfície terrestre) tem a capacidade de absorver grande 

parte da radiação ultravioleta (UV-B), a qual provoca efeitos nocivos na saúde humana (APA). 

 

 

 

Convenção de Viena para a Proteção da Camada do Ozono 1985 

“The Vienna Convention, concluded in 1985, is a framework agreement in which States agree to 

cooperate in relevant research and scientific assessments of the ozone problem, to exchange 

information, and to adopt “appropriate measures” to prevent activities that harm the ozone layer.  

The obligations are general and contain no specific limits on chemicals that deplete the ozone 

layer.”, (United Nations, 2017) 
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Dois anos após a Conferência de Viena, surge o Protocolo de Montreal, assinado por 46 países, no 

qual é acordado uma lista das substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozono e sobre 

as quais se devem incidir esforços para a sua redução e proibição da sua produção e consumo: 

 

Desde então este documento já foi revisto, de modo a acompanhar a evolução do progresso científico 

e técnico, ao qual está associada a utilização e libertação de novas substancias e poluentes com novas 

consequências para a camada do ozono, trazendo efeitos nefastos para a saúde humana. 

Assim, as preocupações relativas ao problema da Camada de Ozono parecem ter dado um contributo 

gigante para a sua resolução, mas também para a formação de uma consciência global em torno dos 

problemas ambientais e da defesa dos valores fundamentais.  

Também conhecido como Our Common Future, este relatório foi desenvolvido pela World Commission 

on Environment and Development, uma comissão independente, na qual todos os seus membros 

deram o seu contributo a título individual e não como representantes dos seus governos. Este 

documento constitui um marco relativamente às questões ambientais, uma vez que relacionou e 

articulou os conceitos de desenvolvimento e ambiente, definindo desenvolvimento sustentável como: 

 

A Conferência Internacional Rio-92 ou Eco-92, realizada no Rio de Janeiro e vinte anos após a 

Conferência de Estocolmo, veio reafirmar a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano e teve como objetivo estabelecer parcerias globais através da criação de níveis 

de cooperação entre os estados:  

 

Protocolo de Montreal sobre as substâncias que Empobrecem a Camada do Ozono 1987 

“Considering the importance of promoting international co-operation in the research and 

development of science and technology relating to the control and reduction of emissions of 

substances that deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of developing 

countries.” (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, p. 30) 

 

Relatório de Brundtland/ Our Common Future 1987 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” (Brundtland Report, 1987) 

 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 1992 

“establishing a new and equitable global partnership through the creation of new levels of 

cooperation among States, key sectors of societies and people” (Report of United Nations 

Conference on Environment & Development, 1992, p. 31).  
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Nesta Conferência reafirmou-se o conceito de desenvolvimento sustentável, deixou-se assim de 

relacionar o ambiente e o desenvolvimento como dois conceitos em separado, para se integrar o 

ambiente no desenvolvimento como desenvolvimento sustentável. Resultaram também convenções, 

acordos e protocolos, nomeadamente dois documentos: a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, através da qual se definiram princípios que respeitavam os interesses do ser 

humano, e simultaneamente protegiam o meio ambiente e garantiam o desenvolvimento sustentável; e 

a Agenda 21, cujo objetivo era incentivar cada país a se comprometer na procura de soluções para os 

problemas socioambientais, e a refletir, sobre as formas de cooperação entre governos, empresas, 

organizações não-governamentais e os diversos setores da sociedade. A Declaração do Rio definiu 

vários princípios, destacando-se os referentes às gerações presentes e futuras; ao desenvolvimento 

sustentável e papel das nações; e à participação dos cidadãos nos assuntos ambientais: 

 

“Principle 3 

The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental 

needs of present and future generations. 

Principle 4 

In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral 

part of the development process and cannot be considered in isolation from it. 

Principle 8 

To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, States should reduce 

and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate 

demographic policies. 

Principle 10 

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant 

level.  At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning 

the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and 

activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes.  

States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information 

widely available.  Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and 

remedy, shall be provided. 

Principle 15 

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States 

according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full 

scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent 

environmental degradation. 

Principle 17 

Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed 

activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to 

a decision of a competent national authority. 

Principle 25 

Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.” 

(Rio Declaration on Environment and Development, 1992, pp. 1-5). 
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Conforme se verifica na Declaração do Rio afirmam-se preocupações ambientais decorrentes do 

conceito de desenvolvimento sustentável, preocupações tanto as gerações futuras como ao nível 

padrões de consumo. Destaca-se ainda o princípio 10, por defender a importância da participação 

pública em processos de caracter ambiental. Foram também referidas noções de prevenção e 

precaução, impacto ambiental e ainda mencionado que a paz, o desenvolvimento e a proteção 

ambiental são conceitos interdependentes e indissociáveis. 

Com a Agenda 21 criou-se um marco histórico, uma vez que foi neste documento que se aludiu aos 

problemas ambientais de um modo global, no sentido em que nenhuma nação pode conseguir resolvê-

los sozinha, mas sim apenas através de uma parceria coletiva: 

 

Neste documento, organizado em 40 capítulos, os quais listam os principais problemas ambientais, 

salienta-se o capítulo 36 por abordar a questão da educação ambiental como papel importante no 

desenvolvimento sustentável. 

O Protocolo de Quioto é um documento que resultou da Conferência das Partes- COP 3 (realizada em 

1997 em Quioto). Este, que foi adotado na mesma data da Conferencia, trata-se de um acordo 

internacional relacionado com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 

onde as partes se comprometem a estabelecer metas de redução de emissões do Gases com Efeito 

de Estufa. Após anos de negociações, este entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 e para tal foi 

necessária a ratificação por parte de 55 países que representam pelo menos 55% das emissões de 

gases do efeito estufa ocorridas no ano de 1990. 

Uma vez que os países desenvolvidos são os principais responsáveis pelos níveis elevados de 

emissões de GEE (Gases com efeito de estufa) na atmosfera, como consequência da produção 

industrial, o protocolo colocou um maior peso sobre os países desenvolvidos sob o princípio de 

“common but differentiated responsibilities”. (Kyoto Protocol to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change,1997, p. 9) 

 

Protocolo de Kyoto 1997 

“Humanity stands at a defining moment in history. We are confronted with a perpetuation of 

disparities between and within nations, a worsening of poverty, hunger, ill health and illiteracy, and 

the continuing deterioration of the ecosystems on which we depend for our well-being. However, 

integration of environment and development concerns and greater attention to them will lead to the 

fulfilment of basic needs, improved living standards for all, better protected and managed 

ecosystems and a safer, more prosperous future. No nation can achieve this on its own; but together 

we can - in a global partnership for sustainable development.” (Agenda 21, Chapter 1, 1992). 
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Também conhecida como Rio+10 por ter acontecido dez anos após a conferencia do Rio, esta 

conferência, realizada na África do Sul, reafirmou o compromisso dos países signatários com o 

desenvolvimento sustentável: 

 

Pretendeu-se ainda fortalecer o compromisso de todas as partes com os acordos já aprovados, 

nomeadamente a Agenda 21: 

 

Além disso, identificaram-se novas prioridades que emergiram desde 1992: 

Cimeira de Joanesburgo 2002 

“We, the representatives of the peoples of the world, assembled at the World Summit on Sustainable 

Development in Johannesburg, South Africa, from 2 to 4 September 2002, reaffirm our commitment 

to sustainable development.” (Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002, p. 1) 

on Sustainable Development 

 

“Thirty years ago, in Stockholm, we agreed on the urgent need to respond to the problem of 

environmental deterioration. Ten years ago, at the United Nations Conference on Environment and 

Development, held in Rio de Janeiro, we agreed that the protection of the environment and social 

and economic development are fundamental to sustainable development, based on the Rio 

Principles. To achieve such development, we adopted the global programme entitled Agenda 21 and 

the Rio Declaration on Environment and Development, to which we reaffirm our commitment. The 

Rio Conference was a significant milestone that set a new agenda for sustainable development.” 

(Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002, p. 2) 

 

“We recognize that poverty eradication, changing consumption and production patterns and 

protecting and managing the natural resource base for economic and social development are 

overarching objectives of and essential requirements for sustainable development. 

We recognize that sustainable development requires a long-term perspective and broad-based 

participation in policy formulation, decision-making and implementation at all levels. As social 

partners, we will continue to work for stable partnerships with all major groups, respecting the 

independent, important roles of each of them. 

We agree that in pursuit of its legitimate activities the private sector, including both large and small 

companies, has a duty to contribute to the evolution of equitable and sustainable communities and 

societies. 

We also agree to provide assistance to increase income-generating employment opportunities, 

taking into account the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of the 

International Labour Organization. 

We agree that there is a need for private sector corporations to enforce corporate accountability, 

which should take place within a transparent and stable regulatory environment. 

We undertake to strengthen and improve governance at all levels for the effective implementation 

of Agenda 21, the Millennium development goals and the Plan of Implementation of the Summit.” 

(Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002, pp. 2-4) 

 

 

( 
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Assim, Cimeira de Joanesburgo de 2002 foi importante na medida em que o seu plano de ação 

pretendeu assegurar que os seus participantes a se comprometerem medidas com medidas concretas 

sobre uma ampla gama de questões ambientais e de desenvolvimento, tais como como o acesso à 

água potável, a energia, a agricultura, o comércio, a saúde e a conservação da biodiversidade.  

A Rio + 20 foi realizada no Rio de Janeiro, vinte anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Neste evento, no qual se renovou o compromisso político com 

o desenvolvimento sustentável, resultou na Declaração sobre Desenvolvimento Sustentável e 

Economia Verde, denominada por The Future We Want.  

Este documento, focado na implementação medidas claras e práticas para se alcançar a 

sustentabilidade, aborda temas como a Erradicação da Pobreza, Segurança Alimentar e Agricultura 

Sustentável, Transporte Sustentável, Cidades Sustentáveis, Saúde e População e Promover o 

Emprego Total e Produtivo.  

Desta forma, neste documento constituído por cinco partes, na seção III abordou-se as políticas a 

adotar para que os países tornem as suas economias mais verdes e ainda, as secções IV e V referem 

a importância da existência de uma rede institucional e de uma estrutura de ação e acompanhamento: 

 

 

O Acordo de Paris, selado a 12 de dezembro de 2015, foi estabelecido no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (que ocorreu na 21.ª sessão anual da 

Conferência das Partes - COP 21). Este acordo, no qual se apresentaram diversas medidas de redução 

dos gases com efeito de estufa a partir de 2020, pretendeu envolver todas as Nações num esforço 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 2012 

“III. Green economy in the context of sustainable development and poverty eradication 

IV. Institutional framework for sustainable development  

A. Strengthening the three dimensions of sustainable development 

B.  Strengthening intergovernmental arrangements for sustainable  

C.  Environmental pillar in the context of sustainable development 

D.  International financial institutions and United Nations operational activities 

E.  Regional, national, subnational and local levels 

V.  Framework for action and follow-up  

A.  Thematic areas and cross-sectoral issues 

B.  Sustainable development goals” 

(The Future We Want, 2012, pp. 6-12) 

Acordo de Paris 2015 
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comum de combate às alterações climáticas e de adaptação aos seus efeitos, privilegiando o apoio 

reforçado aos países em desenvolvimento.   

Os objetivos deste acordo referem-se à redução da temperatura global, à adaptação aos efeitos das 

alterações climáticas, e aos esforços financeiros no sentido de alcançar as diretrizes propostas: 

 

Assim, foram focados alguns marcos importantes na história das politicas ambientais em diversas 

temáticas como recursos finitos, camada do ozono, aquecimento global e alterações climáticas. Ainda 

que nesta abordagem não se represente todos os acontecimentos na historia do ambiente na agenda 

politica, os eventos descritos anteriormente são marcos importantes na promoção de uma consciência 

ambiental a nível global por parte das instituições e dos responsáveis políticos. 

  

Conferência 

de Estocolmo 

“(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial 

levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, 

recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;  

(b)  Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate 

resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food 

production; and  

(c)  Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and 

climate-resilient development.” (Paris Agreement, 2015, p. 3) 

 

Acordo de 

Paris 

Rio + 20 

Cimeira de 

Joanesburgo 

Protocolo de 

Kyoto 

Rio-92 Relatório de 

Brundtland 

Protocolo de 

Montreal 

Convenção 

de Viena 

Figura 2- Marcos importantes na história das políticas ambientais 
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3. AMBIENTE E COMUNIDADE  

Segundo a Lei de bases do ambiente: 

“Todos os cidadãos têm direito a um ambiente humano e ecologicamente equilibrado e o dever de o 

defender, incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo a iniciativas populares 

e comunitárias, promover a melhoria da qualidade de vida, quer individual, quer colectiva”. (DL n.º 

19/2014, 14 de abril) 

Deste modo, para o desenvolvimento desta dissertação achou-se pertinente descrever como é que o 

Ambiente se relaciona com algumas das mais relevantes dimensões do quadro de vida coletivo como 

são a Educação, Mobilidade Sustentável, Lazer e Recreio e Planeamento. 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Desde a década de 60 do século passado que existe um permanente estado de alerta internacional 

para as problemáticas ambientais (Santos, 2013). Este despertar de consciências provocou algumas 

mudanças no estudo da Natureza e um maior investimento na Educação Ambiental, acreditando na 

tese de que os danos ambientais podem ser prevenidos se existir uma mudança no comportamento 

dos cidadãos (Jimenez & Terceiro, 2009). Desta forma a Educação Ambiental surge como veículo de 

mudança de comportamentos para possibilitar a melhoria da qualidade de vida das populações e 

potenciar mudanças duradouras que consigam transformar o sistema económico e social na direção 

da sustentabilidade (Jacobi, 2003). 

Em 1965, a expressão “environmental studies” é utilizada na Conferência em Educação da 

Universidade de Keele no Reino Unido. Em 1968 nos Estados Unidos, surge o Journal of Environmental 

Education e na década de 70 foi aprovada uma lei sobre Educação Ambiental (Jimenez & Terceiro, 

2009). Ainda nessa altura, na sequência da Conferência de Estocolmo, a UNESCO promove em 1975, 

na Jugoslávia, um Encontro Internacional em Educação Ambiental que reuniu especialistas de 65 

países, e é então lançado o Programa Internacional de Educação Ambiental. Ainda nesse ano, foi 

assinada a Carta de Belgrado, elaborada por vinte especialistas em educação ambiental de todo o 

mundo, onde se assume que a meta da educação ambiental é promover uma atitude consciente do 

ambiente total. No entanto, e apesar de ter sido um dos documentos mais importantes em termos de 

conceitos no âmbito da Educação ambiental, esta Carta tinha uma visão pouco realista (Barbieri & Da 

Silva, 2011). Em 1977 decorre a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental aos 

Países Membros, em Georgia (na antiga União Soviética), organizada pela UNESCO em parceria com 

a ONU, da qual resultou a Declaração de Tbilisi que recomenda um programa comum interdisciplinar 

de estudos ambientais e onde também são acentuadas as diretrizes resultantes da Carta de Belgrado 

(Schmidt, Nave & Guerra, 2010; Barbieri & Da Silva, 2011; Lima, 1999)  

Em 1987 a PNUMA realizou em Moscovo o Congresso Nacional sobre Educação e Formação 

Ambiental, com o objetivo de analisar os resultados desenvolvidos na área de Educação Ambiental 
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desde a conferência de Tbilisi e delinear uma estratégia internacional de ação em educação ambiental 

para a década de noventa (Lima, 1999). 

Em 1992, os documentos resultantes da Conferência do Rio foram bastante importantes. A Agenda 21, 

um dos documentos resultantes da Conferência, refere no capítulo 36 que a educação ambiental tem 

um papel importante no desenvolvimento sustentável. Este capítulo foca-se principalmente na 

reorientação da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, uma vez que a considera 

fundamental para alterar a conduta das comunidades e para lhes conferir consciência ambiental, ética, 

valores, técnicas e comportamentos em consonância com as exigências de um novo padrão de 

responsabilidade socioambiental (APA; Barbieri & Da Silva, 2011). Esta mudança de comportamento 

pode ser feita de duas formas: 

 

Figura 3- Educação Ambiental: Formal e Não Formal 

A Educação Ambiental pode aplicada um modo formal, nas escolas e outras instituições, onde se 

incluem os alunos e professores de todos os níveis de ensino, da pré-escola ao ensino superior, ou de 

uma forma não formal, que se refere a qualquer atividade sistemática feita para todos os cidadãos, quer 

individualmente ou em grupo, de diversos meios sociais, culturais e profissionais.  

Para Alnewashi (2003) e Naaee (2000), a Educação Ambiental não formal desempenha um papel 

importante na divulgação pública das questões e problemáticos do meio ambiente, devido aos seus 

inúmeros e diversificados programas que permitem que os alunos interajam com os membros da 

comunidade e reforcem os seus conhecimentos e competências neste domínio (Bouzeineddine, 2012). 

No caso da aprendizagem não formal, a UNESCO refere-a como sendo um pilar fundamental na 

formação do um cidadão (UNESCO, 2017). 

Ainda relacionado com a Educação não formal, o capitulo 36 da Agenda 21, salienta a importância da 

consciência pública na sensibilização do público para as questões ambientais, tornando-o mais 

responsável e sensível aos problemas (Barbieri & Da Silva, 2011; Agenda 21). Neste âmbito, o Princípio 

10 da Declaração do Rio, defende que os Estados devem facilitar e estimular o envolvimento e a 

participação do público, através de uma disponibilização ampla de informação referente a questões 

ambientais, como produtos e atividades perigosas, e oportunidades de participar nas tomadas de 

decisão (APA). 
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Em 2005, A UNESCO deu início ao que chamou a “Década das Nações Unidas de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DEDS) 2005-2014”, período no qual pretendia mobilizar recursos 

educacionais por forma a promover um futuro sustentável. Este foi um período onde se aprofundaram 

conceitos, promoveram-se e divulgaram-se boas práticas ambientais, incentivando os cidadãos a 

encarar os desafios presentes e futuros e os responsáveis a tomar decisões que permitam desenvolver 

um futuro viável (UNESCO, 2017; ONU, 2017). 

O conceito da participação pública em processos de decisão e do acesso à justiça em matéria de 

ambiente, está também presente em diversos pontos da Declaração Final The Future We Want, 

resultante dos trabalhos da Conferência internacional Rio 20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro 

(APA). No seguimento desta Conferência, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas indicou a UNESCO como organismo responsável pelas reformas na 

educação, tendo como objetivo integrar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) nos 

sistemas educativos nacionais.  

No final de 2014, realizou-se uma conferência no Japão, com o tema “Aprender hoje para um Futuro 

Sustentável", onde se fez um balanco da década DEDS, concluindo-se o período EDS 2005-2014, e 

iniciando-se o Programa de Ação Global para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(APA,2017). 

De acordo com o apresentado anteriormente, verifica-se assim que o conceito de Educação Ambiental, 

tem sofrido diversas alterações ao longo das últimas décadas, originando diversas reflexões e debates, 

na perspetiva de aperfeiçoar estratégias e ideias. São inúmeras as definições para Educação 

Ambiental, contudo todas se focam no principio da sensibilização do Homem relativamente ao meio do 

qual é parte integrante (Schmidt, Nave & Guerra, 2006). 

Desta forma, ao se analisar a questão da Educação Ambiental é possível relacioná-la com três pontos: 

educação sobre o meio ambiente, a educação através do ambiente e a educação para o meio ambiente, 

que apesar de distintas apresentam alguns pontos em comum – Conhecimento, Compreensão e 

Atitudes (Santos, 2013).  A Figura 4 demonstra as dimensões da Educação Ambiental.: 

 

Figura 4- Dimensões da Educação Ambiental, fonte: Santos (2013) 



16 

 

Em Portugal, existem vários projetos de Educação Ambiental, dos quais se destaca o Programa Eco-

Escolas que, direcionado para nas crianças e jovens, tem como objetivo promover uma cidadania ativa 

e participativa promovendo ações e premiando o trabalho desenvolvido por cada escola em benefício 

do ambiente/sustentabilidade. 

Este projeto nasceu em 1994 no Reino Unido, Alemanha, Grécia e Dinamarca e está atualmente 

presente em 59 países, sendo uma iniciativa de âmbito internacional da Foundation for Environmental 

Education. Reconhecido pela UNEP (2003) como um projeto importante por apresentar um formato 

adequado aos objetivos da EDS, foi implementado em Portugal no ano letivo de 1996/97. Esta iniciativa 

tem o apoio e colaboração ativa de uma Comissão Nacional, que fornece fundamentalmente uma 

metodologia, formação, enquadramento e apoio a muitas das atividades que as escolas pretendem 

desenvolver no âmbito da sustentabilidade (Cruz et al., 2014). 

No entanto, se a implementação do conceito da Educação Ambiental é fácil nas camadas mais jovens, 

nos estudantes universitários o conceito não é tão facilmente apreendido. Um estudo realizado com 

alunos da Universidade de Granada concluiu que os mesmos estão familiarizados com os temas 

ambientais, mas as suas ações não se enquadram com uma atitude consciente das questões 

ambientais (Estrada-vidal & Tójar-hurtado, 2017). É, portanto, fundamental a sensibilização de todos 

as pessoas, através da educação formal e não formal, de modo a modificar atitudes e ações, para que 

estes se tornem cidadãos mais comprometidos e preocupados com o meio em que vivem e com a 

sociedade local e global (Santos, 2013). 

A Educação Ambiental não pode ser entendida como um plano concluído, mas sim como um processo 

em constante evolução e aperfeiçoamento, pelo que é fundamental o envolvimento de toda 

comunidade, desde o cidadão comum aos responsáveis políticos.  

3.2 CIDADANIA ATIVA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Desde o final da década de 60 que se tem vindo a perceber que o uso excessivo dos automóveis 

privados e de todos os transportes movidos através dos combustíveis fosseis traz elevados danos para 

o ambiente (Isaksson, Antonson, & Eriksson, 2017). Face a este problema começou a surgir o conceito 

de mobilidade sustentável, que se define por um “conjunto de processos e ações orientadas para a 

deslocação de pessoas e bens, com um custo económico razoável e simultaneamente minimizando os 

efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a qualidade de vida das pessoas, tendo em vista o princípio 

de satisfação das necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras” (Inova & Marcelino, 

2012). 

A Mobilidade Sustentável pode ser avaliada por indicadores que podem ser qualitativos ou 

quantitativos. Os primeiros definem princípios de organização e caraterizam os sistemas de transporte 

e os seus comportamentos de modo descritivo. Os de índole quantitativa apoiam-se em modelos 

matemáticos e em variáveis mensuráveis  (Jain & Tiwari, 2017) 
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A pesquisa no Google Trends, permite verificar que, nos últimos cinco anos e a nível mundial o interesse 

das pessoas por este tema parece que tem vindo a aumentar (Figura 5): 

 

Figura 5- Pesquisa pela palavra “Sustainable Mobility” no Google Trends a nível mundial, de 2012 a 2016 

O planeamento da mobilidade sustentável, conceito de planeamento estratégico promovido pela 

Comissão Europeia, considera o envolvimento dos cidadãos e das partes interessadas no processo de 

desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (SUMP) como um dos elementos-chave. 

Envolver as comunidades desde o inicio do processo de planeamento é um dever fundamental das 

autoridades locais para melhorar a tomada de decisões e é também um requisito estipulado nas 

diretivas da UE e nas convenções internacionais (Arsenio, Martens & Di Ciommo, 2016). 

Segundo Glass (1979), a participação pública tem cinco objetivos principais, dos quais se salientam o 

aumento da compreensão entre os cidadãos e os sistemas administrativos e a praticidade dos 

cidadãos, que consideram questões de carácter mais objetivo e relativas ao quotidiano. 

De notar que, num processo de tomada de decisão, que neste caso se refere à mobilidade sustentável, 

os cidadãos podem-se envolver em diferentes níveis. Estes vão deste a não participação, ao controle 

total do cidadão. Na Figura 6, é possível observar a escada de participação que apresenta oito níveis 

de intervenção que podem ser atribuídos ao cidadão (Lindenau & Böhler-baedeker, 2014). 
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Figura 6- Níveis de participação que podem ser atribuídos ao cidadão; Fonte: Lindenau e Böhler-Baedeker (2014) 

As formas de participação na Europa são muito diferentes e, em alguns casos, especialmente nos 

novos Estados-Membros, há pouca experiência do que significa realmente envolver os cidadãos na 

tomada de decisões, e não apenas informá-los dos resultados.  

O projeto CH4LLENGE – Adressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Plannig, envolvendo 

nove cidades Europeias e oito organizações parceiras entre 2013 e 2016, pretendeu incentivar o 

desenvolvimento de um Plano Urbano de Mobilidade Sustentável (Sustainable Urban Mobility Plan - 

SUMP) nas cidades Europeias, fundamentado em quatro grandes desafios (Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do projeto revelaram que a maioria das cidades envolvem as partes interessadas nos 

temas da Mobilidade, desde o cidadão comum aos responsáveis políticos, contudo, o seu grau de 

envolvimento varia significativamente, ou seja, algumas partes interessadas estão principalmente 

envolvidas na identificação e resolução de problemas de transporte e mobilidade, e só apenas em 

alguns casos se envolvem nas fases de planeamento (Lindenau & Böhler-baedeker, 2014). 

Envolver todas as partes interessadas

Encorajar a cooperação entre as instituições

Selecionar as medidas mais eficientes para o 
desenvolvimento do SUMP

Implementar processos de monitorização do SUMP 

Figura 7- Desafios do projeto CH4LLENGE 
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Além dos níveis de participação dos cidadãos, também é importante referir que estes podem estar 

envolvidos nos processos de decisão e debate relativamente à Mobilidade, de diferentes formas, 

incluindo-se a participação em sites e blogs, em conferências e debates, a inserção em grupos de 

discussão, entre outros, sendo que estas formas quais variam conforme o país europeu e as cidades 

em questão. 

Na Europa, apesar do envolvimento dos decisores e a participação dos cidadãos variar, dependendo 

do país e das cidades, observou-se nas últimas duas décadas, uma participação considerável dos 

cidadãos, e em alguns casos considerou-se que houve um "sucesso parcial no desenvolvimento de 

programas de participação minuciosamente conceptualizados, inclusivos e significativos" (Bickerstaff & 

Walker, 2001, citado em Lindenau & Böhler-Baedeker, 2014, p. 350).  

Por outro lado, vários países têm procedimentos de consulta formais e obrigatórios, como é o caso do 

Reino Unido, Alemanha, França e Bélgica, nos quais as Autoridades locais, exigem a consulta das 

partes interessadas locais e do público em várias fases do processo de planeamento Edurance, 2016). 

 A contribuição dos cidadãos pode ser dada livremente através sites, blogs, plataformas e redes sociais, 

suprimindo as limitações do espaço e do tempo e desta forma, permitindo que os cidadãos interajam 

uns com os outros consoante a sua disponibilidade pessoal. Este tipo de participação, chamada de 

Participação 2.0, é importante na medida em que atrai variados públicos-alvo, com diferentes ideias e 

opiniões, demonstrado ser muito proveitosa na partilha de ideias entre os cidadãos, particularmente em 

temas da mobilidade sustentável, numa perspetiva mais prática como a rentabilização e partilha de 

veículos (Zavaglia, 2016). Refira-se, por exemplo, alguns websites como: o https://www.shareacar.pt e 

http://www.boleia.net/, cujo o objetivo é permitir uma interação entre os seus utilizadores por forma a 

que se organizem redes de partilha e aluguer de veículos Edurance, 2016). 

Ainda num nível de participação mais organizada, mas não obrigatória, os cidadãos podem-se fazer 

ouvir quando os representantes de organizações, a que estes pertençam, são convidados a fazer parte 

de Grupos Focais e ou de Mega Grupos Focais, com o objetivo de discutir várias temáticas como 

também abordar problemas e possíveis soluções associadas à sustentabilidade da mobilidade. São 

vários os países europeus com uma larga experiência na utilização deste tipo de instrumentos de 

participação em processos de planeamento (Ibeas, Dell’Olio & Montequín, 2011). 

Na Alemanha, eventos como workshops e seminários são uma ferramenta frequentemente aplicada no 

desenvolvimento de ideias conjuntas e a tomada de decisões no desenvolvimento de Planos de 

Mobilidade Urbana Sustentável. Uma série de cidades belgas foram além dos procedimentos de 

consulta formal e desenvolveram novas abordagens e rotinas de participação, como a ideia de gestão 

de transição, que é aplicada na cidade de Gent (Lindenau & Böhler-baedeker, 2014). 

No entanto, em alguns dos países da Europa Oriental, o processo de participação é insuficiente e ainda 

muito limitado por questões técnicas. Nestes casos, onde há pouca experiência em abordagens de 

planeamento colaborativo, assuntos relacionados com a qualidade social e a participação da 

comunidade são dimensões colocadas de parte. O planeamento é desenvolvido apenas por peritos, e 
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os cidadãos, em vez de serem evolvidos de modo proactivo nos processos, são apenas vistos como 

objeto informativo daquilo que foi planeado (Lindenau & Böhler-baedeker, 2014). 

Além dos pontos indicados anteriormente, é importante envolver nos assuntos da mobilidade várias 

partes interessadas, nomeadamente grupos mais vulneráveis (Lindenau & Böhler-Baedeker, 2014), 

como por exemplo famílias com pouca disponibilidade financeira e pessoas com mobilidade reduzida. 

No caso das famílias com baixos rendimentos, por muito que queiram aderir à compra de carros 

elétricos e ainda que lhes sejam dados benefícios com a aquisição destes veículos, o investimento 

inicial bastante elevado face ao rendimento disponível, não lhes permite a aquisição dos mesmos. Por 

outro lado, a introdução de taxas circulação nas cidades pode ter elevadas consequências para estas 

pessoas, que utilizam o carro como meio de transporte para se deslocarem para o trabalho e não têm 

alternativa de deslocação. O problema das pessoas com mobilidade reduzida, como por exemplo 

idosos, também deve ser considerado, uma vez que para este grupo, o carro continua a ser mais 

vantajoso, e por vezes o único meio possível, em relação às bicicletas ou outros meios de transporte 

“sustentável” (Arsenio et al., 2016). 

Deste modo, é necessário ter cuidado para que não haja exclusão social, que quando relacionada com 

os transportes é definida por "processo pelo qual as pessoas são impedidas de participar na vida 

económica, política e social da comunidade devido à reduzida acessibilidade às oportunidades, aos 

serviços e às redes sociais, devido total ou parcialmente à mobilidade insuficiente” (Kenyon, Lyons, & 

Rafferty, 2002) e para que se respeito o conceito de uma sociedade justa, onde se "concede a 

oportunidade de participação na sociedade a todos os seus membros” (Farrington, 2005). 

Para que tal aconteça, é fundamental que haja um fio condutor nas políticas implementadas, isto é, 

considerar as questões de modo transversal, tentando ultrapassar as fronteiras políticas. Infelizmente, 

nem sempre isso acontece, devido à existência de conflitos e contradições políticas, onde são 

colocados em causa metas, medidas e instrumentos definidos anteriormente, tornando o processo de 

implementação da mobilidade sustentável menos eficiente (Isaksson et al., 2017). 

3.3 AMBIENTE E SAÚDE 

Os contextos sociais e ambientais determinam cada vez mais o estado de saúde de uma população. 

Apesar das cidades poderem ser vistos como espaços de cultura, educação e desenvolvimento, os 

estilos de vida urbanos e as condições ambientais destas áreas têm impactes negativos na saúde, 

nomeadamente níveis elevados de stress e a tendência para um estilo de vida sedentário (Bosch & 

Nieuwenhuijsen, 2016). O ambiente urbano caracteriza-se por elevados níveis de poluição atmosférica, 

ruido, pela existência de zonas muito densas e por uma relativa falta de espaços verdes e abertos 

(Bosch & Nieuwenhuijsen, 2016). Estes pontos são bastante visíveis em zonas de rápida urbanização 

como por exemplo na China, em que o aumento da urbanização não conduziu à melhoria da qualidade 

de vida dos seus moradores na mesma proporção (Chen, Hui, Lang & Tao, 2016). 

Nas décadas de 70 e 80 despoletou-se um conjunto de iniciativas políticas globais e europeias que 

mudaram a forma como as pessoas olhavam para as questões da saúde. Em 1984 surge pela primeira 
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vez o termo Cidade Saudável (Silva, 2014), e de modo a ir de encontro a esta mudança de mentalidade 

surge o programa das Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde (OMS). Este programa 

iniciou-se em 1987 com 11 cidades piloto, que rapidamente cresceram para 35. As cidades trabalharam 

diretamente com a OMS e em conjunto formaram a Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS, 

sendo que atualmente o programa já conta com mais de 1500 cidades (OMS, 2017). 

Além destas cidades existiam muitas outras interessadas, mas que ultrapassavam o apoio que a OMS 

podia oferecer. Face a esta falta de capacidade de resposta, começaram a nascer de forma espontânea 

redes nacionais de cidades saudáveis. Assim, em 1988 tinham sido criadas seis redes nacionais deste 

tipo de cidades e foi realizada a primeira reunião Europeia de coordenadores de redes nacionais. O 

projeto começou a atingir dimensões superiores, de tal forma que se transformou num movimento 

Europeu, capaz de superar barreiras linguísticas, apto para adaptar os objetivos das cidades saudáveis 

à grande variedade de contextos sociais, económicos, políticos, administrativos e culturais na Europa. 

Numa reunião de 1989 em Eindhoven, os coordenadores definiram as redes de cidades sustentáveis 

como:  

“Estruturas organizacionais para inspirar e motivar as cidades a se unirem ao movimento das cidades 

saudáveis, para ajudá-las a trocar informações e experiências e criar condições sociais, políticas, 

económicas e administrativas mais favoráveis para a implementação de estratégias de cidades 

saudáveis nos seus países” (OMS, 2017). 

A Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS tem passado por diversas fases, organizadas em 

períodos temporais e caracterizadas por diferentes objetivos e metas, tendo sempre em vista a melhoria 

continua e cada fase vista como meio de inspiração, aprendizagem e acumulação de experiência sobre 

como melhorar a saúde e o bem-estar. Na fase, correspondente ao período temporal de 2009 e 2013, 

reconheceu-se que a saúde da população é em grande parte determinada por políticas e ações fora do 

setor de saúde. A sexta fase, que corresponde ao período de 2014 a 2018, pretende que sejam 

aplicadas as metas e temas do programa Health 2020, dos quais se destacam os seguintes:  

Aliada a estes fatores, a atividade física vista como uma ação de lazer, tem-se vindo a afirmar no 

quotidiano das pessoas, uma vez que, além da valorização física e mental, através desta é possível 

quebrar rotinas e fomentar a socialização, estando o desporto a tornar-se numa componente da vida 

social (Mota, 1997). 

 

Controlar as doenças influenciadas e relacionadas à atividade física, 
dieta e obesidade, álcool, tabaco e saúde mental

Construir e desencadear a resiliência da comunidade e esforçar-se 
para melhorar os cenários em que as pessoas vivem

Figura 8- Metas e temas do programa Health 2020 
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É assim percetível que se tem vindo a olhar para a saúde individual e comunitária num âmbito mais 

alargado, onde é necessária a aplicação de estratégias transdisciplinares, apoiando-se em áreas que 

vão além da medicina e das ciências e práticas da saúde, tais como as ciências ambientais, da 

conservação e socio-ecológicas, as quais reconhecem a importância da inclusão dos espaços verdes 

de recreio e lazer como ambientes promotores de saúde (Lafond, J, 2016, 2016; Silva, 2014). Odum 

(1971) considera que a presença do ecossistema natural, dentro das cidades, contribui para a saúde 

pública e aumenta a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que, além dos benefícios sociais, 

económicos e ecológicos, as infraestruturas verdes também são favoráveis ao recreio e à prática de 

desporto ao ar livre (Bull, 2013).  

Segundo Berg (2017), as vantagens da interação do Homem com a natureza e os espaços verdes são: 

Figura 9- Vantagens da interação do Homem com a natureza e os espaços verdes 

Bull (2013) afirma que um parque tanto pode satisfazer as necessidades ecológicas como as das 

pessoas: 

“The Park is a demonstration that the power of good design solves so many problems. It’s a 

multifunctional landscape. There is the ability through great design to weave together the needs of 

wildlife with the needs of people”  

Esta afirmação é bastante relevante uma vez que, como já referido anteriormente, com a evolução da 

sociedade, tem-se vindo a verificar uma procura das atividades físicas como mentoras da melhoria 

da qualidade de vida e do bem-estar (Silva, 2014). Os espaços verdes permitem satisfazer as 

necessidades de cada pessoa sem desequilibrar os ecossistemas. De facto, os espaços verdes são 

cada vez mais procurados para a prática de desporto e lazer. Além das vantagens que a atividade 

física traz ao nível da saúde e bem-estar, o desporto ao ar livre é economicamente mais rentável, 

incentiva o contacto entre as pessoas e com a natureza, fornecendo assim uma experiência muito 

mais completa e multissensorial (Allen & Balfour, 2014). 
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O "exercício verde" foi recentemente (em 2016) divulgado como um conceito geral que "implica um 

benefício sinérgico para a saúde de ser ativo na presença da natureza". Os espaços verdes podem 

também ser aliados a benefícios financeiros. Um estudo recente concluiu que o investimento em 

infraestruturas verdes nas cidades poderia ser não apenas ecológico e socialmente desejável, mas 

também economicamente vantajoso. Os investimentos em espaços naturais urbanos podem 

aumentar a competitividade económica de uma cidade, onde lugares estéticos e bonitos e qualidade 

de vida são importantes para atrair e manter uma força de trabalho qualificada. Tais investimentos 

também podem criar espaços agradáveis e atrativos, sendo proveitoso para o turismo local (Bosch & 

Nieuwenhuijsen, 2016) 

3.4 AMBIENTE NO PLANEAMENTO 

Como visto anteriormente o bem-estar e a qualidade de vida são noções que, cada vez mais preocupam 

a comunidade, as quais podem ser melhoradas através do planeamento, que se define por um 

“processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar, revitalizar ou 

criar certos aspetos numa determinada área urbana ou região, tendo como objetivo principal 

proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida” (Cristina, Ruiz, Manoel, & Gândara, 

2013.) 

O Planeamento serve-se dos instrumentos de gestão territorial de modo a harmonizar o direito ao 

ambiente e o direito ao bem-estar e à qualidade de vida (DL n.º 80/2015, 14 de maio), sendo o Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o instrumento que tem abrangência 

nacional e que se encontra acima de todos os outros planos, regionais e municipais. O PNPOT 

determina as decisões de maior importância a serem tomadas na gestão do ordenamento do território 

português e é uma ferramenta de cooperação com planos semelhantes na União Europeia relativos ao 

Ordenamento do Território. Este programa é constituído por um Relatório e por um Programa de Ação. 

(PNPOT, 2013). O relatório faz um levantamento de 24 problemas para o Ordenamento do Território, 

dos quais se destacam os seguintes por serem de caráter ambiental, sendo que estão relacionados 

com os recursos naturais e gestão de riscos, como como estão associados aos transportes, energia e 

alterações climáticas: 

Quadro 2- Problemas mencionados no PNPOT associados aos Recursos naturais e gestão de riscos; Fonte: PNPOT 

Recursos naturais e gestão de riscos 

Degradação do solo e riscos de desertificação, agravados por fenómenos climáticos (seca e 

chuvas torrenciais) e pela dimensão dos incêndios florestais. 

Degradação da qualidade da água e deficiente gestão dos recursos hídricos. 

Insuficiente desenvolvimento dos instrumentos de ordenamento e de gestão das áreas 

classificadas integradas na Rede Fundamental de Conservação da Natureza. 

Insuficiente consideração dos riscos nas ações de ocupação e transformação do território, com 

particular ênfase para os sismos, os incêndios florestais, as cheias e inundações e a erosão das 

zonas costeiras 
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Quadro 3- Problemas mencionados no PNPOT associados aos Transportes, energia e alterações climáticas; Fonte: PNPOT 

Transportes, energia e alterações climáticas 

Elevada intensidade (reduzida eficiência) energética e carbónica das atividades económicas e dos 

modelos de mobilidade e consumo, com fraco recurso a energias renováveis, conduzindo a uma 

estreita associação dos ritmos do crescimento económico com os do aumento do consumo de 

energia e das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 

Elevada dependência de fontes de energia primária importadas (petróleo, carvão e gás natural), 

com forte concentração das origens geográficas e pesadas implicações no défice externo, 

agravada pela volatilidade e tendência estrutural de aumento dos preços desses recursos não 

renováveis e de natureza estratégica. 

Desta forma é importante a existência de uma politica nacional de ambiente, que promova um 

equilíbrio entre os direitos e deveres dos cidadãos e do Estado, de modo a tentar minimizar os 

problemas identificados. 

O programa de Ação define a sua estratégia através de um conjunto de politicas, estando estas 

organizadas por uma série de objetivos que pretendem que Portugal se torne “um espaço mais 

sustentável e melhor ordenado, uma economia competitiva, mais integrada e aberta, um território 

mais equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar, e uma sociedade criativa e com sentido 

de cidadania.”. Destes objetivos destaca-se o seguinte, pela índole ambiental: 

 

Além do PNPOT existem também dois elementos essenciais e marcam muito hoje o planeamento: a 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Rede Natura.  

A REN tem origem no Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, onde se incluem as  “áreas indispensáveis 

à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos recursos naturais, tendo em vista o correto 

ordenamento do território”.  

Este documento foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, o qual foi revisto várias vezes, 

destacando-se a alteração do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro, por consagrar a 

possibilidade de viabilizar atividades não prejudiciais à permanência dos recursos, valores e processos 

ecológicos nas áreas integradas em REN. É introduzido o critério do uso de mapas e mais tarde os 

usos compatíveis. 

A evolução do quadro legal, em matéria de ordenamento do território, determinou uma nova revisão do 

regime jurídico da REN, materializada pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. O atual governo 

aprovou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, na qual se definem as 

orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a delimitação da REN a nível municipal, 

“Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e 

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e 

minimizar os riscos” (PNPOT) 
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garantindo assim a plena aplicação do regime legal instituído pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, ora alterado, no que respeita às delimitações da REN a nível municipal (DL n.º 239/2012, 2 de 

novembro). 

A REN é uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção 

especial.”, que tem como objetivos:  

“a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos 

associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação 

marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo 

para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a 

segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União 

Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.” (DL n.º 239/2012, 2 de 

novembro) 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante 

da aplicação da Diretiva 79/409/CEE - Diretiva Aves - e pela Diretiva 92/43/CEE - Diretiva Habitats -  

que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais 

ameaçados da Europa, contribuindo para preservação da biodiversidade. Constitui o principal 

instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. A Rede Natura 2000, que 

também se aplica ao meio marinho, é composta por: 
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A REN e a Rede Natura, entre outros instrumentos Jurídicos, são importantes na medida é que são 

componentes da Estrutura Ecológica (EE):   

 

Figura 10- Componentes da Estrutura Ecológica; Fonte: Ferreira (2010) 

A definição da EE deve ter por base o reconhecimento dos sistemas ecológicos fundamentais criando 

um sistema ecológico territorial onde a estrutura edificada (infraestruturas viárias, habitação, 

equipamentos, indústria) seja implementada de modo equilibrado, obedecendo a regulamentos de 

localização que tenham em conta os valores ecológicos, com objetivo a promoção da biodiversidade e 

o uso sustentável do território.  Assim, apenas com uma boa integração das ocorrências naturais e os 

elementos construídos, em que as estruturas permanentes da paisagem são consideradas sistemas 

fundamentais de suporte às comunidades humanas, se pode contribuir para uma melhor gestão das 

pressões e interesses, por vezes antagónicos, sobre o território, contribuindo para a sustentabilidade 

local (Ferreira, 2010). 

3.5 ASSOCIATIVISMO AMBIENTAL 

As Organizações Não-Governamentais (ONG’s) de caráter ambiental definem-se por “associações 

dotadas de personalidade jurídica e constituídas nos termos da lei geral que não prossigam fins 

lucrativos, para si ou para os seus associados, e visem, exclusivamente, a   defesa   e   valorização   

do ambiente ou do património natural e construído, bem como a conservação da Natureza.” (DL n.º 

35/1998, 18 de julho). 

Tendo como intuito impedir a degradação ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável, 

trabalham com as comunidades, governos e sectores privados, tentando tornar estes agentes 

conscientes e sensíveis às questões ambientais (APA, 2017). 

Em Portugal, estas associações são bastante importantes como ferramenta de participação e 

intervenção das populações. As organizações não-governamentais de ambiente desempenham um 
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papel fundamental e relevante no domínio da promoção, proteção, sensibilização e valorização do 

ambiente, desenvolvendo uma ação de interesse público.  De destacar a Liga para a Proteção para a 

Natureza (LPN), pela sua data de fundação (1948) que a faz ser a associação de defesa do ambiente 

mais antiga da Península Ibérica. Tendo como missão “contribuir para a Conservação da Natureza e 

para a defesa do Ambiente, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, que assegure a 

qualidade de vida às gerações presentes e vindouras”, esta organização tem como principais objetivos 

contribuir para a conservação da natureza através de atividades que promovam a cidadania ambiental 

e a participação pública (LPN, 2017) 

Em 1987, aprovou-se a Lei das associações de defesa do ambiente, na qual o ordenamento jurídico 

português presume um enquadramento legal para a intervenção e o apoio às associações de ambiente. 

Onze anos depois, em 1998 é publicada a Lei das Organizações Não-Governamentais de Ambiente 

(ONGA’s), onde se inclui a definição de ONGA no ordenamento jurídico, a qual vem substituir o anterior 

conceito de associação de defesa do ambiente, vindo a dar resposta à evolução verificada no direito 

internacional e conferindo uma renovada eficácia à ação das associações junto das suas comunidades. 

Desde então, o número médio de associados das ONGA’s tem vindo a aumentar e a Figura 11 

representa essa evolução, desde 1998 até 2015: 

.  

Figura 11- Evolução do número médio de associados nas ONGA’s, Fonte: Pordata (2016) 

De modo a sensibilizar a comunidade onde estão inseridas, as ONGA’s  tem vindo a desenvolver várias 

atividades (projetos e campanhas) relacionadas com diversas áreas ambientais. Na Figura 12, 

apresentam-se as atividades desenvolvidas pelas ONGA’s, desde 1993 até 2015: 
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Figura 12- Atividades desenvolvidas pelas ONGA’s, no período entre 1993 e 2016; Fonte: Pordata (2016) 

Assim, verifica-se não só que a adesão às ONGA’s tem vindo a aumentar, como também tem existido, 

desde 1993, uma aposta elevada em temas relacionados com a proteção da biodiversidade e da 

paisagem.   

O associativismo é uma forma de incentivar a participação dos cidadãos em assuntos diversos, 

particularmente em temas que envolvem o ambiente, e que aliado a outras ferramentas, poderá 

contribuir para um maior consciência e sensibilização dos cidadãos para a importância do Ambiente.  
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4. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

O orçamento participativo (OP) é um processo de tomada de decisão, no qual os cidadãos decidem e 

negoceiam parte do orçamento público (Shah, 2007) e que tem como bases:  

• participação aberta dos cidadãos, sem discriminação atribuída às organizações comunitárias;  

• articulação entre democracia representativa e direta, que confere aos participantes um papel 

fundamental na definição das regras do processo; 

• definição das prioridades de investimento público processadas de acordo com critérios 

técnicos, financeiros e outros relacionados com as necessidades sentidas pelas pessoas. 

(Dias, 2008) 

 

Desta forma, é um processo que contrariamente à participação tradicional (Figura 13), dá a 

oportunidade aos cidadãos de se reunirem com os políticos de modo a darem o seu contributo e opinião 

relativamente a parte do investimento público (Sintomer, Herzberg, & Allegretti, 2013):  

 

O OP teve origem em Porto Alegre, em 1989, tendo como principal objetivo dar mais representatividade 

da classe pobre relativamente aos investimentos públicos (Grillos, 2017) e foi conduzido pelo Partido 

dos Trabalhadores, um partido político progressista fundado durante os últimos anos da ditadura militar 

de 1964-85. Este partido promoveu uma campanha baseada na participação democrática e na inversão 

das prioridades de gastos (Shah, 2007). 

Deste então estas iniciativas têm-se multiplicado um pouco por todo o mundo, a qual tem vindo a passar 

pelas seguintes fases: 

Fase I: Decorrente no período entre 1989 e 1997, tratou-se de um período de teste, do qual se destaca 

a iniciativa de Porto Alegre; 

Fase II: Esta etapa, que decorreu entre 1997 e 2000, foi designada como massificação brasileira do 

OP, durante a qual mais de 140 municípios brasileiros aderiram a este processo;  

Figura 13- Participação Tradicional e Participação através do Orçamento Participativo; Fonte: Sintomer, Herzberg, 
& Allegretti (2013) 
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Fase III: Depois de 2000, surge a expansão do OP para além das fronteiras do Brasil. É nesta fase 

que aparecem várias iniciativas de OP em cidades latino-americanas e europeias, recorrendo a 

modelos existentes, mas com ajustes a cada local, o que envolveu nalguns casos alterações 

substanciais ao processo original; 

Fase IV: Período que se traduz numa tendência iniciada em 2007 e que consiste na construção de 

redes de cooperação nacionais e internacionais de OP, com destaque para a Plataforma Internacional 

de Orçamentos Participativos que tem procurado promover esta temática e favorecer uma maior 

cooperação entre governos locais de vários países e continentes; 

Fase V:  Etapa na qual se pretende a integração do OP com outros instrumentos de participação (In 

Loco, n.d.). 

Desta forma, verifica-se que o OP tem vindo a espalhar-se territorialmente, estando atualmente 

presente em todos os continentes. Não é possível saber o número exato de OP’s existentes em todo 

o mundo. A Figura 14 apresenta os intervalos estimados (mínimo e máximo) do número de OP’s em 

cada região, até ao final do ano de 2012, destacando-se a Europa e a América com os maiores 

valores. 

 

Figura 14- Orçamento participativo; Fonte: Sintomer, Herzberg, & Allegretti,(2013) 

Na Europa, a primeira experiência da implementação de um OP ocorreu em 2001, em França, 

Espanha e Itália (Tsurkan, Sotskova, Aksinina, & Maria, 2016), e enquanto em Porto Alegre, o OP 

teve como principal objetivo a justiça social, na Europa surgiu com o intuito reanimar a participação 

democrática, fortalecer a sociedade civil, modernizar os serviços públicos e combater a corrupção 

(European Union, 2016). 
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Em Portugal o OP surge em 2002, no município de Palmela, ainda que numa ótica consultiva, ou seja, 

foi dada a oportunidade aos cidadãos de darem a suas opiniões e sugestões, no entanto, estas podem 

ou não ter influência na tomada de decisão dos responsáveis políticos .(Dias, 2008) Em 2008, Lisboa 

foi a primeira capital Europeia a implementar o processo do OP, tendo este tido um amplo impacto a 

nível nacional, uma vez que se diferenciou do modelo consultivo que prevalecia em Portugal até então, 

tentando conferir um poder de decisão efetivo aos cidadãos na definição de uma parte das políticas 

públicas de seu município. Desde a sua conceção, OP de Lisboa, sofreu algumas alterações na 

perspetiva do seu processo se vir a consolidar, como a alteração do número de áreas temáticas, a 

redução do financiamento de 5 milhões para 2,5 milhões, a alteração do processo de votação, bem 

como o prazo de conclusão dos projetos. Esta “natureza "evolutiva", que foi um elemento importante 

para articular melhor as etapas do processo, teve consequências menos positivas, uma vez que o 

processo tem vindo a perder o impacto que teve inicialmente, verificando-se também alguma 

insatisfação por parte da população. Esta situação está principalmente associada ao fato de os 

cidadãos acharem que o processo necessita de:  

(1) maior qualidade de deliberação nas etapas de discussão das propostas;  

(2) uma redução na redundância nos projetos, através de processos que não sejam de avaliação 

técnica e que envolvam os cidadãos;  

(3) maior controlo e transparência no processo de participação, por forma a assegurar que todos os 

proponentes têm o mesmo acesso, e prevenir a manipulação e benefício facultado a algumas 

propostas. 

Desta forma, os cidadãos de Lisboa sentem que o OP de Lisboa tem vindo a tornar-se num processo 

destinado a conduzir os cidadãos para projetos já pré-determinados ou formatados para atender aos 

interesses específicos das instituições políticas (Allegretti & Antunes, 2014) 

Independentemente de situações menos positivas, Portugal destaca-se como um dos países europeus 

com mais alta densidade de OP’s. O Projeto “OPtar” (“O Orçamento Participativo como Instrumento 

Inovador Para Reinventar as Autarquias em Portugal e Cabo Verde: uma Análise Crítica da 

Performance e dos Transfers”, 2014) traçou o panorama geral dos OP’s em Portugal, entre 2002 e 

2013, destacando o elevado número de autarquias que utilizaram o OP neste período, que incluiu 77 

casos em 70 autarquias, sendo que 46 são a nível municipal, 19 promovidos por Juntas de Freguesia, 

e 12 direcionados para os mais jovens. 
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5. O AMBIENTE NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: O CASO DE CASCAIS 

Sendo o objetivo principal desta dissertação contribuir para uma melhor compreensão das relações e 

perceções das pessoas com as questões ambientais, a nível municipal, selecionou-se para efeito o 

município de Cascais pelas características geográficas, pelo seu dinamismo a nível ambiental, e por 

apresentar um nível elevado de participação dos cidadãos nos “processos governativos locais e nas 

decisões sobre os investimentos municipais”. O município de Cascais foi considerado em 2015 como 

“o mais votado e com o maior investimento de sempre em Portugal “ (“CM Cascais,” 2017).  

5.1 ENQUADRAMENTO 

O concelho de Cascais é um município com 97,40 km² de área e 206479 habitantes (INE, 2011), 

subdividido em quatro freguesias: Alcabideche, Carcavelos e Parede, Cascais e Estoril e São Domingos 

de Rana (Figura 15). É limitado a norte pelo município de Sintra, a leste por Oeiras e a sul e a oeste 

pelo Oceano Atlântico (“CM Cascais,” 2017). 

 

Figura 15- Mapa do município de Cascais 
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O concelho destaca pela sua beleza natural e geografia especial, não só por apresentar uma variada 

costa marítima; dezassete praias com distintas características, como a praia das Avencas, a praia da 

Azarujinhatreze, a praia da Ribeira de Cascais, a praia de Carcavelos, a praia de S. Pedro do Estoril, e 

a praia do Guinho, como também pelos seus treze parques naturais e jardins, criados para potenciar 

os valores naturais nas zonas onde estão inseridos. São exemplos o parque Outeiro dos Cucos, o 

parque Natural de Sintra-Cascais, o parque Quinta da Alagoa, o parque Urbano Quinta de Rana, o 

parque Urbano das Penhas do Marmeleiro e o Parque Urbano da Ribeira dos Mochos (Figura 16).  

 

O concelho também apresenta zonas naturais protegidas, como a Quinta do Pisão, o Centro de 

Interpretação Ambiental da Pedra do Sal e a Duna  Guincho-Cresmina: 

 

 

       

 

 

 

 

Parque Urbano da Ribeira dos Mochos 

Parque Outeiro dos Cucos Parque Natural de Sintra-Cascais 

Parque Quinta da Alagoa Parque Urbano Quinta de Rana 

Parque Urbano das Penhas do Marmeleiro 

Figura 16- Exemplos de Parques existentes no concelho de Cascais, Fonte: “CM Cascais” (2017) 

Quinta do Pisão 

 Duna Guincho-Cresmina 

Centro de Interpretação Ambiental da Pedra 

Figura 17- Exemplos de zonas protegidas no concelho de Cascais 
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O município de Cascais tem sido reconhecido pelo seu papel na área do ambiente e da 

sustentabilidade, através da atribuição de diversos prémios e distinções1,2: Foi uma das doze cidades 

finalistas ao prémio  European Green Capital 2017 (Figura 18);  em janeiro 2017 recebeu  uma menção 

honrosa nos Green Project Awards Portugal (Figura 19 a)), na categoria Cidades Sustentáveis; em 

setembro 2016 recebeu a distinção “Ouro” do Green Destinations Awards - Melhores Destinos 

Costeiros com Políticas Ambientais Sustentáveis, prémio que colocou Cascais no Top 100 dos Destinos 

Sustentáveis à escala global 3 ; em dezembro de 2015 foi galardoado, pela primeira vez, com o 

Certificado Internacional do Programa da Bandeira Azul pelas boas práticas ao nível da informação e 

educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos, segurança e serviços; em 

outubro do 2015 recebeu o Galardão ECOXXI, pelo índice de sustentabilidade superior a 80%, em 

áreas como a conservação da natureza, implementação do Programa Bandeira Azul, e cooperação 

com a Sociedade Civil; em março de 2015 foi reconhecido com o prémio Selo - A Smart Project for 

Smart Cities (Figura 19 b)) atribuído pela associação “INTELI - Inteligência em Inovação”, pelo sistema 

de “Gestão de Resíduos e de Sensores de Enchimento das Ilhas Ecológicas”; em 2014 foi considerado 

um dos 100 destinos turísticos mais sustentáveis do mundo, através da atribuição do prémio Vistas 

Internacional, tendo sido também reconhecido pelo trabalho desenvolvido ao nível da educação 

ambiental nas escolas.  

                                                           
1 http://www.cascaisambiente.pt/pt/page/premios, consultado a 19-05-2017. 
2  http://www.cascaisambiente.pt/pt/noticias/cascais-ambiente-celebra-10-anos-atividade, consultado a 17-05-

2017. 
3 https://descla.pt/2016/10/22/portugal-seis-representantes-nos-100-destinos-sustentaveis-do-mundo/, consultado 

a 17-05-2017. 

Figura 18- Cidades concorrentes ao título “European Green Capital”  Fonte: (“European Commission,” 2017) 
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A Câmara Municipal de Cascais disponibiliza aos seus munícipes, diversos serviços, como a limpeza 

urbana, recolha de cortes de jardim, gestão de espaços verdes urbanos, e tem desenvolvido inúmeros 

projetos e programas nas áreas de resíduos, energia, mar, espaços verdes, biodiversidade, educação 

ambiental, entre outros. São exemplos, o Programa de Sensibilização Ambiental, o projeto “Zona de 

Interesse Biofísico das Avencas”, as Hortas de Cascais, o projeto Natura Observa, Oxigénio – Formas 

de Participação, Tutor do Bairro, “The Future We Want”, através dos quais, a Câmara pretende não só 

proteger as suas riquezas naturais e ambientais, mas também envolver os cidadãos nos assuntos 

relacionados com o ambiente, qualidade de vida e saúde.  

A Câmara Municipal de Cascais tem apostado nos últimos anos em fortalecer a participação dos 

cidadãos, convidando os cidadãos a participarem em sessões Públicas relativamente à Mobilidade 

(“mobicascais,” 2017), mas essencialemnte tem utilizado como ferramenta fundamental nesta 

estratégia, o Orçamento Participativo (OP). Através deste método, implementado desde 2011, a 

Câmara pretende incentivar uma participação informada e responsável dos seus munícipes, nos 

processos governativos locais e garantir que a sua participação nas decisões do município reflita as 

verdadeiras necessidades e as aspirações dos cidadãos.  

O muncipio disponibiniza anualmente pelo menos 1,5 milhões de euros para projetos propostos pelos 

habitantes, tendo este valor, vindo a aumentar, desde 2011. O valor máximo a atribuir por iniciativa não 

deverá exceder o montante de 300 000 euros,  de modo a possibilitar que haja a concretização de um 

maior número de projetos (“CM Cascais,” 2017). 

O processo do OP de Cascais passa em termos gerais, pelas várias etapas, desde a recolha de 

propostas, nas sessões de participação, até à apresentaçao dos resultados finais, passado por duas 

fases decisivas, a análise técnica e a votação dos projetos (Figura 20). 

Figura 19-Logotipos de prémios atribuidos à Câmara Municipal de Cascais. a) Green Project Awards Portugal 
 b) A Smart Project for Smart Cities; Fontes: http://www.gpa.pt e http://www.inteli.pt/pt/go/a-smart-project-for-smart-cities 
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Figura 20- Etapas do Orçamento Participativo de Cascais 

As propostas a ser apresentadas devem corresponder à freguesia onde decorre a sessão de 

participação. A participação é feita em nome individual e tem como objetivo a melhoria da qualidade 

devida da comunidade. As propostas mais votadas são submetidas à avaliação da equipa técnica da 

autarquia e após validação são colocadas a votação. Na fase de votação, os cidadãos poderão 

participar escolhendo apenas um projeto. Os projetos mais votados e aprovados, serão concretizados 

pela autarquia nos dois anos subsequentes. O processo sofreu algumas variações desde o ano da 

implementaçao do OP em 2011, sendo que essas alterações vão ter  implicações na leitura e 

interpretação dos resultados do estudo de caso, como se poderá constatar em 5.4. 

5.2 METODOLOGIA UTILIZADA 

Sendo o OP uma ferramenta que permite relacionar o envolvimento dos cidadãos com assuntos da 

comunidade, selecionou-se este instrumento para avaliar o nível de perceção das pessoas em relação 

às questões ambientais, procedendo-se à análise do processo participativo durante o período de 2011 

a 2016.  

A avaliação do OP foi efetuada em cada um dos anos, utilizando o seguinte procedimento: 

Etapa 1- Seleção dos projetos propostos na área do ambiente (Figura 21), que consistiu na 

identificação em cada ano, dos projetos de caráter ambiental vistos em duas perspetivas:  

• Visão minimalista, isto é, selecionou-se apenas os projetos que estão relacionados com as 

seguintes categorias: relação com espaços verdes públicos e relação com a natureza; 
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• Visão alargada, ou seja, considerou-se o ambiente no seu sentido lato, e dessa forma foram 

selecionados também os projetos com intervenções no espaço público bem como os que 

promovem o lazer e desporto em zonas públicas. 

Figura 21- Seleção dos projetos de carater ambiental nas duas vertentes 

De referir que um projeto pode estar inserido em mais do que uma categoria nas visões consideradas.  

Etapa 2) - Aplicação, tanto para o conjunto dos projetos como apenas para os projetos ambientais 

considerados nas duas vertentes, dos passos seguintes: 

• Contabilização do número de projetos; 

• Cálculo do montante total (€); 

• Cálculo do montante médio por projeto; 

• Contabilização do número de votos; 

• Cálculo do número de votos médio por projeto. 

Assim, tendo como variáveis o número de projetos, o montante, o montante médio por projeto, número 

de votos e número de votos médio, aplicou-se o seguinte procedimento: 

 

Ainda nesta etapa calculou-se para cada variável o peso que cada visão do ambiente tinha 

relativamente ao seu total:  

Visão Minimalista

Total
×100 

Visão Alargada

Total
×100 

Variável 

Figura 23- Cálculo do peso de cada varíável nas visões minimalista e alargada 

Total 

Ambiente 

Visão Minimalista 

Visão Alargada 

Variável 

Figura 22- Procedimento utilizado para cada variável 
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Etapa 3- Análise da distribuição dos projetos nas freguesias do Concelho, por número de 

habitantes em cada freguesia, utilizando o seguinte procedimento: 

 

 

Etapa 4 - Avaliação da evolução do conjunto total de total de projetos e dos projetos ambientais, 

no período 2011-2016  

Nesta fase procedeu-se à análise da evolução do conjunto de projetos totais e dos projetos ambientais, 

no período 2011-2016, utilizando os valores determinados nas etapas 2 e 3, por forma a tentar perceber 

o nível de participação e interesse dos cidadãos pelas questões ambientais nos últimos 6 anos, e 

contribuir para uma melhor compreensão das relações e perceções das pessoas com as questões 

ambientais, a um nível municipal, particularmente no município de Cascais. 

5.3 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

5.3.1 Seleção dos projetos ambientais, na visão minimalista e na visão alargada 

Para a seleção dos projetos de cariz ambiental, a partir do conjunto total de projetos propostos, nos 

anos de 2011 a 2016, teve-se em consideração o nome dos projetos, mas principalmente, as respetivas 

descrições, pelo que as seguintes matrizes pretendem ilustrar o resultado dessas duas análises 

(Quadro 4 a Quadro 9). Para melhor compreensão, os projetos considerados não ambientais 

encontram-se assinalados a sombreado. 

Da análise do Quadro 4, referente ao ano de 2011, dos 30 projetos submetidos a votação, verifica-se 

que foram apresentados 11 projetos enquadrados na visão minimalista (7 referentes aos espaços 

verdes, 3 relacionados com a natureza e 1 relacionado com ambos os temas). Na perspetiva da visão 

alargada, o número de projetos estende-se para 27, verificando-se assim que, neste ano, apenas 3 

projetos não são de âmbito ambiental, de acordo com o critério adotado na presente análise. Verifica-

se que, na visão minimalista, a categoria “Relação com espaços verdes” é a que tem um maior número 

de projetos associados; enquanto, relativamente à visão alargada, a categoria que se destaca é 

“Espaço público” com 14 projetos. 

Total 

Ambiente 

Visão Minimalista 

Visão Alargada 

Distribuição 

Geográfica 

Figura 24- Procedimento aplicado para a análise da distribuição dos projetos nas freguesias do Concelho de Cascais 
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Quadro 4- Projetos submetidos a votação no ano de 2011, distribuídos de acordo com as visões minimalista e alargada e 
respetivas categorias 

 Visão Alargada 
 Visão Minimalista  

Nome 
Relação com 

espaços verdes 
públicos 

Relação com a 
Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Acesso pedonal ao CascaiShopping - 
Alcabideche 

    X     

Espaço Terra Mãe    X       

Quinta Pedagógica do Pisão X         

Equipamento lúdico-desportivo na Adroana 
para crianças e jovens 

      X X 

Centro cultural aberto à noite - Parede         X 

Reabilitação da Praça Mário Azevedo Gomes   X 
 

    

Requalificação do Mercado da Parede     X     

Construção de espaço polivalente na Escola 
Básica 1º Ciclo Parede 2 - Parede 

    
 

    

Criação dos passeios na estrada Janes - 
Malveira - Alcabideche  

    X     

Rotunda de Murches     X     

Parque infantil na Malveira     
 

  X 

Recuperação da Ribeira das Marianas 
(limpeza) 

X   
 

    

Construção de parque urbano no Zambujal 
(espaços verdes e hortas) 

X   
 

  
 

Requalificação do Largo de São Brás - Areia     X   X 

Crianças à Sombra - Cascais           

Proteção e fruição da natureza e dos caminhos 
rurais na Areia e zona adjacente ao Parque 
Natural Sintra-Cascais - Cascais  

  X       

Hortas comunitárias para o concelho (incluindo 
AUGIs) 

X         

Parque Urbano "Viver e Sentir São João" X       
 

Parque das Gerações - São João do Estoril         X 

Requalificação da Praça da Carreira - São João 
do Estoril 

    X     

Parque infantil no Livramento         X 

Conservação do Vale de Santa Rita X   
 

  
 

Requalificação do centro S. Domingos Rana + 
Quinta dos Gafanhotos + Percurso cemitério 

X X 
 

    

Sistema de bicicletas públicas     X     

Requalificação do Largo da Pampilheira     X   X 

Criação de zona coberta multiusos na 
Associação Jerónimo Usera - Pai do Vento 

          

Requalificação pedonal nas entradas de 
Cascais + Acessibilidade mobilidade no centro 
histórico 

    X     

Parque Infantil Inclusivo - Fontainhas         X 

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

X         

Arruamento perpendicular ruas Silva Porto, 
Alto o Moinho Velho e Azinhaga da Fonte 

    X     

Total em cada categoria 8 4 10 1 8 

 Projetos não ambientais: 3  

No ano de 2012 (Quadro 5), observa-se que o número de projetos na visão minimalista diminui 

relativamente ao ano anterior, passando de 11 para 2 projetos. Analogamente, na visão alargada 

constata-se também uma diminuição do número de projetos de 27 para 23. Desta forma, dos 31 

projetos submetidos a votação, verifica-se um aumento do número de projetos considerados não 

ambientais de 3 para 8, em relação ao ano anterior. Na visão minimalista, apenas a categoria “Relação 

com espaços verdes públicos” tem projetos associados; enquanto relativamente à visão alargada, a 

categoria que se destaca é “Lazer” com 13 projetos. 
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Quadro 5 - Projetos submetidos a votação no ano de 2012, distribuídos de acordo com as visões minimalista e alargada e 
respetivas categorias 

 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome 
Relação com 

espaços 
verdes 

Relação com 
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Rotunda do Carrascal de Alvide - 
Alcabideche 

     

Oficina dos Saberes de Rana (Projeto de 
Cidadania para Cascais) 

X 
   

X 

Um projeto de eco intervenção na Escola 
Fernando Lopes Graça - Parede 

     

Passeios da rotunda da Abóboda até ao 
McDonald's - São Domingos de Rana 

  
X 

  

Travessia pedonal (junto à paragem dos 
autocarros da Escola Frei Gonçalo de 
Azevedo) 

  
X 

  

Borboletário - Dinamização do espaço e 
envolvência 

     

Requalificação do largo da Igreja Conceição 
da Abóboda 

  
X 

 
X 

Mountain Bike Skill Park no Parque Urbano 
do Outeiro da Vela - Cascais 

   
X X 

Campo de jogos público - Bairro Alcaide 
   

X X 

Requalificação da Estrada da Serra - 
Malveira da Serra 

  
X 

  

Reorganização do espaço público na Rua de 
Cascais - Malveira da Serra 

  
X 

  

Espaço Comunitário no Bairro das Faceiras - 
São Domingos de Rana 

X 
   

X 

Requalificação do jardim Júlio Moreira com 
coreto 

X 
   

X 

Criação de uma Quinta Comunitária (Hortas 
Comunitárias) - Quinta da Bela Vista - 
Carcavelos 

X 
    

Crianças Protegidas - Agrupamento da 
Alapraia - Estoril 

     

Ludobiblioteca (JI - EB1 - Bicesse) - Bicesse 
    

X 

Parque infantil em Cabeço de Mouro 
    

X 

Dog Park (parque canino) - São Pedro do 
Estoril 

X 
   

X 

Requalificação da Quinta do Rato - Parede X 
   

X 

Requalificação do terreno junto à Rua 
Alexandre Herculano, Buzano de Cima - São 
Domingos de Rana 

X 
    

Prolongamento da rua de acesso ao jardim 
do Buzano (parque infantil), Rua Plácido de 
Abreu 

  
X 

  

Requalificação da SMUP-Parede 
     

Formação de Escola de Música e outras artes 
     

Requalificação da antiga feira de Tires X 
   

X 

Reabertura de rua a ligar a Urbanização de 
terras de Polima e Parque de São Domingos 

  
X 

  

Espaços Lúdicos Inclusivos 
    

X 

Arranjo do passeio da Rua Homem Cristo 
(Estação da CP até Creche Paroquial) - São 
João do Estoril - Estoril 

  
X 

  

Coreto Wi-Fi - Bosque dos Gaios 
    

X 

Requalificação da Rua do Viveiro - Estoril 
     

Sinalização no Bairro da Assunção 
     

Intervenção paisagística no Vale da Amoreira 
- Alcabideche 

  
X 

  

Total em cada categoria 8 0 9 2 13 

 Projetos não ambientais: 8 

Pela observação do Quadro 6, no ano de 2013, do conjunto dos 26 projetos propostos, constata-se que 

em relação ao ano anterior, o número de projetos na visão minimalista voltou a diminuir de 2 para 1, 

sendo que a categoria “Relação com a Natureza” não apresenta nenhum projeto proposto. Dos 13 

projetos na visão alargada é possível verificar que neste ano não existem projetos na categoria 
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“Desporto” e como também observado no ano anterior, a categoria “Lazer” destaca-se com 9 projetos. 

De referir ainda que o número de projetos que não são da área de ambiente aumentou para 13. 

Quadro 6- Projetos submetidos a votação no ano de 2013, distribuídos de acordo com as visões minimalista e alargada e 
respetivas categorias 

 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome Relação com 
espaços 
verdes 

Relação com  
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Espaço multiusos e hortas comunitárias no Bairro 
Novo do Pinhal 

X       X 

Criação da zona de sombra no recreio da EB1 da 
Rebelva, Bairro São João 

          

Requalificação do jardim Júlio Moreira X        X 

Iluminação pública na ciclovia de Cascais no troço 
Guia Farol de Santa Marta 

          

Requalificação urbana em Matarraque X         

Clube das Associações           

Requalificação do ATL, Torre           

Cascais + Amigo das pessoas com mobilidade 
condicionada, Bairro do Rosário 

    X     

Aquisição de cadeira de rodas para basquetebol 
adaptado 

          

Circuito de manutenção para seniores no parque 
urbano da Ribeira dos Mochos 

        X 

Pólo criatividade juvenil com requalificação da 
envolvente da Praceta João Manuel Cordeiro Pereira, 
frente ao Mercado de Cascais 

X   X   X 

Requalificação da Praça Mário Azevedo Gomes         X 

Ampliação do refeitório da Escola Secundária IBN 
Mucana 

          

Sombras nas Escolas, crianças na rua (Agrupamento 
de Escolas de Alcabideche) 

          

Criação de sala Snoezelen na EB 2/3 António Pereira 
Coutinho 

          

Cascais + Humana protege os animais           

Requalificação da pista de atletismo da Escola 
Salesiana de Manique 

          

Alvide Brinca e Vive a Natureza         X 

Requalificação dos espaços de recreio da Escola 
António Torrado 

          

Realização de melhoramento da Sociedade Musical 
Desportiva Alvidense 

          

Segurança rodoviária no Bairro 25 de Abril     X     

Auditório da Escola Frei Gonçalo de Azevedo           

Requalificação dos espaços exteriores e desportivos 
em escolas  básicas do Agrupamento de Escolas Frei 
Gonçalo de Azevedo 

        X 

Circuito de manutenção na Quinta da Bela Vista     X   X 

Acesso pedonal do Bairro 16 de Novembro até ao 
Bairro de Mirouços 

    X     

Rede clicável na Parede         X 

Total em cada categoria 4 0 5 0 9 

 Projetos não ambientais: 13 

No ano de 2014 (Quadro 7), verifica-se que o número de projetos de ambiente na visão alargada 

representa apenas um terço do número total de projetos, isto é, do total de 30 projetos apresentados a 

votação, apenas 10 representam esta visão, sendo que a categoria “Lazer” é a que apresenta maior 

numero de projetos. Observa-se também que a visão minimalista, só tem 1 projeto associado, e 

também se verificou a tendência já observada nos anos anteriores, de aumento do número de projetos 

fora do âmbito ambiental. 
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Quadro 7- Projetos submetidos a votação no ano de 2014, distribuídos de acordo com as visões minimalista e alargada e 
respetivas categorias 

 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome Relação 
com 

espaços 
verdes 

Relação com  
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Recuperação da cobertura da Igreja da Santa Casa 
da Misericórdia de Cascais 

          

Melhoramentos no edificio da Sociedade Musical 
Desportiva Alvidense 

          

Requalificação da Praceta das Oliveiras em Talaíde     X   X 

Melhoramentos no edificio do Grupo Musical 
Desportivo 9 de Abril de Trajouce 

          

Cobertura da zona alimentar da Feira de Levante 
do Mercado de Tires 

          

Espaços exteriores junto aos escoteiros e guias de 
Carcavelos 

          

Construção de balneários da União Recreativa 
Desportiva de Tires 

          

Construção de balneários no Campo de Futebol da 
Abóboda 

          

Requalificação do campo de jogos do Murtalense           

Espaço comunitário da Atrozela X       X 

Ampliação do Ginásio do Pavilhão de Murches           

Reabilitação do auditório do Parque Palmela           

Sala terapêutica Snoezelen na Escola Pereira 
Coutinho 

          

Espaços verdes no Cobre X      X X 

Laboratório de ciências para o agrupamento de 
escolas de IBN Mucana 

          

Equipamento para auditório da Escola Secundária 
de Carcavelos 

          

Jardim/Parque no recinto da antiga feira de São 
Miguel das Encostas 

X       X 

Requalificação do estacionamento na Quinta do 
Barão 

          

Substituição das placas de amianto do teto do 
Pavilhão Desportivo Os Vinhais 

          

Requalificação do Bairro das Caixas - zona de lazer 
e circuito de manutenção 

X      X X 

Sinalzação no Bairro Nunes da Mata           

Requalificação do Esporão (piscina) das Avencas   X       

Clube de informática Cromitos - Centro Paroquial 
do Murtal 

    X     

Criação de um albergue de peregrinos           

Criação de passeio entre Adroana-Alcoitão e 
Adroana-Bem Lembrados, Manique 

    X     

Requalificação de uma sala de aula na E.B.2 
Abóboda 

          

Remoção do amianto na E.B.2.3 de Santo António           

Casa de artes e ofícios - Buzano           

Rede de bicicletas partilhadas em São Domingos 
de Rana 

    X   X 

Melhoria dos acessos de Cabeço de Mouro à 
Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo 

    X     

Total em cada categoria 4 1 5 2 6 

 Projetos não ambientais: 20 

No ano de 2015 (Quadro 8), observa-se que o número de projetos na visão minimalista aumentou 

relativamente ao ano anterior, passando de 1 para 2 projetos. Analogamente, na visão alargada 

constata-se também um aumento do número de projetos de 10 para 18. Neste ano as categorias da 

visão alargada “Espaço Público” e “Lazer” apresentam o mesmo número de projetos submetidos. 

Observa-se ainda na visão minimalista, que apenas a categoria “Relação com espaços verdes públicos” 

tem projetos associados e que o número de projetos que não são de carater ambiental aumentou de 

20 para 22 projetos. 
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Quadro 8- Projetos submetidos a votação no ano de 2015, distribuídos de acordo com as visões minimalista e alargada e 
respetivas categorias 

 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome Relação com 
espaços 
verdes 

Relação com  
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Obras no refeitório da escola Secundária da 
Cidadela 

          

Construção de passeio entre a Charneca e a 
Malveira da Serra (Estrada N9-1) 

    X   X 

Parque de recreio da Charneca X      X X 

Ecoponto e remodelação de estufa na Escola 
Secundária IBN Mucana 

        X 

Bancada retrátil na Escola Secundária de 
Carcavelos 

          

Requalificação do terreno junto ao ecoponto 
(Rua Pompeu - Talaíde) 

X   X   X 

Arranjos exteriores na Praceta do Olival     X   X 

Restauro da Igreja da Nossa Senhora da 
Conceição da Abóboda 

          

Roteiro de Arte Urbana em Matarraque           

Construção do Pólo Comunitário de Cascais X         

Qualificação do Pólo Comunitário da Galiza           

Rqualificação dos Acessos ao Bairro Alto dos 
Gaios 

    X     

Centro Internacional de Juventude de Cascais 
(Rota Jovem) 

          

Remodelação do espaço desportivo da Escola 
António Pereira Coutinho 

    X     

Gatos do Jardim - Abrigos para gatos de rua           

Cerca em espaço verde na Costa da Guia X         

Aquisição de duas ambulâncias de suporte 
básico e vida para a corporação de bombeiros 
voluntários de Alcabideche 

          

Parque infantil Janes/Malveira da Serra X       X 

Requalificação da sede do Grupo de Instrução 
Popular da Amoreira 

          

Construção de passeio na Malveira da Serra     X     

Obras de requalificação na Sociedade Musical 
Sportiva Alvidense 

          

Requalificação da Rua Dr. Pereira Coutinho 
(Amoreira) 

    X     

Cobertura de recinto desportivo da Associação 
para o Desenvolvimento e Melhoramento de 
Bicesse 

          

Aquisição de VUCI (veículo urbano combate 
incêndios) para a corporação de Bombeiros 
Voluntários de Carcavelos e S. Domingos de 
Rana 

          

Requalificação e ampliação da Sociedade 
Recreativa e Musical de Caravelos 

      
  

Requalificação do campo de jogos e jardim 
Murtalense 

      X X 

Projecto de melhoria do parque infantil na 
Quinta de São Gonçalo 

        X 

Telheiros na escola EB1 de Carvavelos           

Dotação de equipamento de prevenção e 
resgaste na praia de Carcavelos 

          

Substituição dos relvados sintéticos e alteração 
da iluminação eléctrica no campo de jogos do 
Tires 

          

Bicicletas em São Domingos de Rana     X   X 

Proteger e socorrer - equipamentos de 
protecção para bombeiros e uma ambulância 
para a corporação de Bombeiros Voluntários de 
Cascais 

          

Rqualificação da embarcação municipal "Estou 
para Ver" 

          

Passeio pedonal ao longo da Ribeira de 
Caparide (entre a "Petanca" e a Av. Marginal) 

    X     

Espaço de interação ocupacional           
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 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome Relação com 
espaços 
verdes 

Relação com  
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Instalação de painéis solares e retirada de 
amianto do edifício dos Bombeiros Voluntários 
da Parede 

          

Renovação do edificio do Grupo de Instrução 
Musical e Beneficiência da Rebelva 

          

Espaço comunitário em Rana do Zambujeiro 
Quadrado, com parque verde 

X       X 

Reabilitaçao da Villa Romana de Freiria     X  X   

Espaço da música em São Domingo de Rana - 
Pavilhão Desportivo 

          

Total em cada categoria 6 0 10 3 10 

 Projetos não ambientais: 22 

Por ultimo, no ano de 2016 (Quadro 9), do número total de projetos (trinta e sete), verifica-se que 

apenas um pertence à visão minimalista e 6 pertencem à visão alargada, sendo que os restantes 31 

não foram selecionados por serem projetos relacionados com outras áreas.  

Quadro 9- Projetos submetidos a votação no ano de 2016, distribuídos de acordo com as visões minimalista e alargada e 
respetivas categorias 

 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome Relação com 
espaços 
verdes 

Relação com 
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Duas carrinhas para a Associação de Respostas 
Educativas e Sociais à Comunidade 

          

Remoção do amianto dos telheiros da Escola 
Matilde Rosa Araújo 

          

Modernização do campo de futebol da Torre           

Requalificação do edifício da Sociedade Musical de 
Cascais 

          

Ampliação da sala polivalente da EB2/3 da Alapraia           

Ampliação e remodelação do refeitório da EB1 José 
Jorge Letria 

          

Repavimentação da Rua Florbela Espanca e Rua 
da Torre 

          

Brincar lá fora - Criação de ambientes saudáveis 
em contexto de creche (Creche Torre Guia) 

          

Aquisição de equipamento de proteção individual 
para os Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos 
de Rana 

          

Construção de estacionamento na Quinta do Barão           

Requalificação do espaço desportivo exterior da 
Escola Fernando Lopes Graça 

          

Aquisição de quatro viaturas para o Grupo 
Desportivo de Carcavelos 

          

Aquisição de bancada retráctil para a Escola 
Secundária de Carcavelos  

          

Aquisição de duas viaturas para a Corporação de 
Bombeiros Voluntários de Alcabideche 

          

Observar, Imaginar, Aprender e Criar - Escola 
Fernando José dos Santos 

          

Casa das artes ba Ibn Mucana           

Construção de sala polivalente na Escola Básica de 
Bicesse 

          

Projeto "Mais Saúde" Associação Humanitária 
Bombeiros da Parede 

          

Requalificação do edifício do Clube Desportivo do 
Arneiro 

          

Melhoramento acústico do edifício da SMUP           

Cobertura para a EB1 dos Lombos           

Reabilitação da Estudantina Recreativa de São 
Domingos de Rana 

          

Pedreira no Passado, Lazer no Futuro X     X X 
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 Visão Alargada 

 Visão Minimalista  

Nome Relação com 
espaços 
verdes 

Relação com 
a Natureza 

Espaço 
Público 

Desporto Lazer 

Construção de coberturas no recreio da EB1/JI 
Rómulo Carvalho 

          

Requalificação do Parque de Trajouce         X 

Criar espaço verde em Polima X         

Reabilitação na zona da piscina do Complexo 
Desportivo da Alapraia 

          

Nova cobertura EB2/3 Galiza           

Reconstrução do muro limítrofe da Cercica e 
construção de passeio 

    X     

Requalificação do terreno nas traseiras da Rua 
Viana da Mota 

X       X 

Requalificação do parque infantil do Bairro da 
Martinha 

    X   X 

Telheiro e ampliação do refeitório na EB1 de 
Manique 

          

Obras de remodelação no Clube do Zambujeiro           

Obras na cozinha da EB 2/3 de Alcabideche           

Requalificação do espaço desportivo do Fórum 
Socio-Ocupacional da Instituição Aria 

          

Requalificação do antigo ATL da Torre           

Ginásio contíguo ao Pavilhão de Murches           

Total em cada categoria 3 0 1 1 4 

 Projetos não ambientais: 31 

5.3.2 Distribuição dos projetos por ano, de acordo com a frequência, o montante, o montante médio e 

o número de votos 

Os resultados referentes ao número de projetos (total e nas duas visões), bem como o seu peso 

relativamente ao número total de projetos (frequência relativa em percentagem), nos anos de 2011 a 

2016, encontram-se nas Figura 25 e Figura 26, respetivamente.  

Pela observação da Figura 25, verifica-se que, no período entre 2011 e 2016, o número total de projetos 

aumentou de 30 para 37, apesar se ter verificado que esse aumento não foi regular, observando-se no 

ano de 2013, o valor mínimo de 26 projetos, e em 2015, o valor máximo de 40 projetos. No caso dos 

projetos ambientais na visão alargada, observa-se uma diminuição irregular de 27 para 6 projetos, 

sendo que estes são os valores máximo e mínimo, respetivamente, e que correspondem a um peso de 

90,0 para 16,2% relativamente ao número total de projetos (Figura 26). Destaca-se o ano de 2015, em 

que se voltou a verificar uma subida no número de projetos propostos em relação ao ano anterior, após 

a diminuição registada entre 2011 e 2014. 

Relativamente à visão minimalista, observa-se uma redução no número de projetos de 11 para 1, que 

corresponde a uma diminuição no peso destes projetos de 36,7 para 2,7%, sendo que nos últimos 5 

anos, o número de projetos não tem apresentado variações significativas, alternando entre 1 e 2.   
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Figura 25- Número de projetos totais, número de projetos na visão alargada e número de projetos na visão minimalista, 
entre 2011 e 2016 

  

Figura 26 –Frequência relativa do número de projetos nas visões alargada e minimalista, entre 2011 e 2016 

A Figura 27 e Figura 28 demonstram os resultados relativamente ao montante dos projetos (total e nas 

duas visões), bem como o seu peso relativamente ao número total de projetos, nos anos de 2011 a 

2016, estão representados. 

Assim, pela observação da Figura 27, verifica-se que, no período entre 2011 e 2016, o montante total 

dos projetos aumentou de 6 373 849 € para 6 675 728 €. Este aumento não é regular, pelo que se 
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observa no ano de 2013, o valor mínimo de 4 385 700 €, e em 2015, o valor máximo de 8 075 000€. 

Nos projetos que se incluem na visão alargada, observa-se uma diminuição irregular de 5 976 849€ 

para 1 668 613 €, sendo que estes são os valores máximo e mínimo, respetivamente, e que 

correspondem a um peso de 93,8 e 25% do montante relativamente ao número total de projetos (Figura 

28). Destaca-se o ano de 2015, em que se voltou a verificar uma subida acentuada do montante em 

relação ao ano anterior, após a diminuição registada entre 2011 e 2014. 

Relativamente à visão minimalista, observa-se uma redução do montante de 2 510 329€ para 232 716 

€, que corresponde a uma diminuição no peso destes projetos de 39,4 para 3,5%, sendo que nos 

últimos 5 anos, o valor não tem apresentado variações significativas, alternando entre pequenas 

subidas e descidas.  

 

Figura 27- Montantes do total de projetos, dos projetos da visão alargada e dos projetos da visão minimalista, entre 2011 e 
2016 
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Figura 28- Frequência relativa dos montantes para as visões alargada e minimalista, entre 2011 e 2016 

Na figura seguinte (Figura 29), apresenta-se a variação do montante médio por projeto no período em 

análise (2011 a 2016), para o conjunto total de projetos e para as duas visões. Desta forma, verifica-se 

que, o valor médio por projeto toma o valor máximo no ano de 2013 para a visão minimalista (300 000€), 

permanecendo constante até ao ano seguinte, descendo no ano 2015 para o seu o valor mínimo. Os 

montantes médios do conjunto total de projetos não se diferenciam muito dos montantes médios da 

visão alargada, exceto no ano de 2016, em que a visão alargada apresenta um valor médio por projeto 

de 278 102 €, enquanto o total de projetos apresenta um valor médio por projeto de 180 425 €. 

 

Figura 29-  Montante médio por projeto do total de projetos e o montante médio por projeto para as visões alargada e 
minimalista, entre 2011 e 2016 

39,4

5,6
6,8 6,5 4,0

3,5

93,8

70,1

46

40,6
41,1

25,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
e
rc

e
n
ta

g
e
m

Anos

Visão Minimalista Visão Alargada

212 462 155 653 168 681

154 798

201 875

180 425

228 212

135 000

300 000 300 000

162 500

232 716221 365

146 971 155 054

188 522

184 444

278 102

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

E
u
ro

s

Anos

Total de projetos Visão Minimalista Visão Alargada



50 

 

Os resultados relativamente à votação dos projetos (total e nas duas visões), bem como o seu peso 

relativamente ao número total de votos nos anos de 2011 a 2016, estão representados, respetivamente 

nas Figura 30 e Figura 31. 

Pela observação da Figura 30, verifica-se que, no período entre 2011 e 2016, o número total de votos 

aumentou de 6903 para 58537, de forma regular. No caso dos projetos ambientais na visão alargada, 

observa-se uma diminuição irregular de 5438 para 5089 votos, sendo que o valor mínimo foi registado 

em 2016, e o valor máximo ocorreu no ano 2012 (17073 votos). Relativamente à variação do peso dos 

votos relativamente ao número total de projetos (Figura 31), observa-se houve uma queda de 78,8% 

(ano 2012) para 8,7% (ano 2016), sendo que estes correspondem ao valor máximo e mínimo, 

respetivamente.  

Relativamente à visão minimalista, observa-se uma diminuição do número de votos de 1510 para 302, 

que corresponde a uma diminuição no peso destes projetos de 21,9 para 0,5%. No período de análise, 

o número de projetos tem apresentado algumas variações, diminuiu do ano 2012 para 2013 e de 2015 

para 2016, tendo atingido o número máximo de votos de 5195, em 2015, e o mínimo de 302, em 2016.  

 

 

Figura 30- Número de votos atribuídos aos projetos totais,  projetos da visão alargada e projetos da visão minimalista, entre 
2011 e 2016 
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Figura 31- Frequência relativa dos votos para as visões alargada e minimalista, entre 2011 e 2016 

Na figura seguinte (Figura 32), apresenta-se a variação do voto médio por projeto no período em análise 

(2011 a 2016), para o conjunto total de projetos e para as duas visões. Desta forma, verifica-se que, o 

número de votos médios por projeto toma os valores máximos nos anos de 2013 e 2015 para a visão 

minimalista, com 1615 e 2598. Ao se comparar com a Figura que apresenta os valores médios por 

projeto (Figura 29), observa-se que, para esta visão, estes anos correspondem aos valores médios por 

projetos mais baixos. Relativamente à visão alargada, é possível verificar que, há um aumento do 

número médio de votos, de 201,4 em 2011 para 848,2 votos, em 2016. 
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Figura 32- Voto médio por projeto 

5.3.3 Distribuição dos projetos nas freguesias do Concelho 

Neste ponto, de modo a analisar a distribuição de todos os projetos por freguesia procedeu-se ao 
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freguesias do concelho, para o período de 2011 a 2016.  
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Figura 33- Distribuição de todos os projetos por freguesia entre 2011 e 2016 
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Na Figura 34 apresentam-se os valores do parâmetro em análise para visão alargada, nas quatro 

freguesias, no período considerado. A partir da Figura, é possível observar que, no ano 2011, a 

freguesia de Alcabideche é a que apresenta um maior numero de projetos, tendo estes valores para 

esta freguesia diminuindo até ao ano de 2013, voltando a subir até ao ano de 2015 e no ano seguinte, 

em 2016, não existem projetos relativamente à visão de ambiente alargada. Desta forma, ao se 

comparar com a Figura anterior (Figura 33), é possível concluir que os projetos propostos para a 

freguesia de Alcabideche para o ano de 2016 são todas relacionadas com áreas fora do âmbito 

ambiental. De referir ainda, que nos anos de 2012, 2014 e 2016, a freguesia de São Domingos de Rana 

é a que apresenta um maior número de projetos do âmbito ambiental, com 15,7; 7,0 e 5,2 projetos, 

respetivamente. 

Para visão minimalista, observa-se que, apenas no ano 2011 existem projetos distribuídos por todas 

as freguesias. Nos anos seguintes os projetos foram apresentados para as freguesias de Carcavelos e 

Parede, Cascais Estoril e São Domingos de Rana. Em 2012 e 2014 a freguesia de Carcavelos e Estoril 

é a que apresenta um maior número de projetos; em 2013 e 2016 este valor encontra-se na freguesia 

de São Domingos de Rana e em 2015 a freguesia de Cascais e Estoril é a única que apresenta projetos 

associados à visão minimalista.  
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Figura 34- Distribuição dos projetos da visão alargada por freguesia entre 2011 e 2016



56 

 

5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Através dos resultados obtidos foi possível retirar algumas informações importantes, no que diz 

respeito ao número de projetos submetidos bem com às suas áreas de intervenção. Na análise das 

duas visões associadas ao ambiente, verificou-se que na visão minimalista, a categoria “espaços 

verdes” foi a que apresentou um maior numero de projetos ao longo do período analisado, em todos 

os anos. Na visão alargada, a categoria “Lazer” foi a que teve maior destaque, uma vez que nos 

anos de 2012 a 2016 foi a que apresentou o valor máximo, sendo que no ano de 2015, a categoria 

“Espaço público” apresentou um valor igual. No entanto, à exceção do ano de 2015, estas visões 

têm vindo a perder importância relativamente ao numero total de projetos, verificando-se que no 

ano de 2011, o número de projetos na visão minimalista foi de 11 e na versão alargada 27 para um 

total de 30 projetos, enquanto no ano de 2016, observa-se 1 projeto para a visão minimalista e 6 

projetos para a visão alargada para um total de 37 projetos; variando a frequência relativa dos 

projetos entre 36,7 e 2,7%, para a versão minimalista, e entre 90 e 16,2% para a versão alargada. 

Verifica-se também que nos anos de 2014 e 2016, a visão alargada apresenta o menor número de 

projetos. 

Apesar da diminuição verificada, no período em análise, que poderá resultar de algumas situações 

que se irão referir, o interesse dos cidadãos pelo tema do ambiente é visível, principalmente nos 

primeiros anos do OP, 2011 e 2012, com uma percentagem total de projetos na área de ambiente 

de 90,0 e 74,2%, respetivamente.  

Dos resultados obtidos, através da variável montante (€), observou-se que a maior discrepância 

entre os montantes médios por projeto, na visão alargada, e os montantes médios relativos ao 

conjunto total de projetos se encontrou nos anos de 2014 e 2016. Em 2014, esta diferença de 

valores deve-se ao fato de a frequência relativa do número de projetos ter sido muito baixa (33,3%). 

Em 2016, esta situação pode justificar-se pela baixa frequência relativa (do número de projetos), 

como também pelo facto da proporção entre o montante da visão alargada e o montante total dos 

projetos ter apresentado o valor mais baixo nos 6 anos em análise. Nos restantes anos, nos quais 

se verificou que a frequência relativa em número de projetos foi igual ou superior a 45 %, esta 

diferença elevada de valores não se verificou.  

Na visão minimalista, o montante médio por projeto tomou o seu valor máximo nos anos de 2013 e 

2014, uma vez que em cada um deste anos só existiu um projeto nesta visão, sendo o montante 

então atribuído apenas a esse projeto.  

De um modo geral, observou-se desde 2011, uma diminuição do montante total dos projetos nas 

visões de ambiente (alargada e minimalista), tendo atingido em 2016, o valor mínimo, para as duas 

visões. No que se refere ao montante global para todos os projetos, verificou-se um aumento entre 

2011 e 2016, atingindo o seu valor máximo em 2015. 
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Relativamente à votação dos projetos, verificou-se que o OP de Cascais tem vindo a ter cada vez 

maior adesão por parte dos cidadãos, verificando-se um aumento do número total de votos de 6903 

para 58537, entre 2011 e 2016, sendo este um incremento progressivo ao longo dos anos. Nas 

visões associadas ao ambiente, em 2011 verificou-se que o número de votos na visão alargada, 

face ao total das votações, foi bastante significativo (78,8%), ao contrário do ano de 2016, em que 

este número foi muito inferior (8,7%). A mesma tendência registou-se também para a versão 

minimalista que diminui de 1510 votos (21,9%), em 2011, para 302 votos (0,5%), em 2016. 

Observou-se também que em 2012 e 2015, se verificaram valores máximos do número de votos 

médio por projeto e do número total de votos, na visão minimalista, e que correspondem aos anos 

onde se apresentaram os menores montantes médios para os projetos dessa visão. O ano de 2015 

é também aquele em que se verificou o valor máximo do número total de votos e do número de 

votos médios por projeto, na visão alargada.  

No que diz respeito ao estudo efetuado para as freguesias do Concelho de Cascais, verificou-se 

que a freguesia de Alcabideche foi a que apresentou o valor máximo de projetos, por cada 100 000 

habitantes, num maior número de anos. Esta situação poderá atribuir-se ao facto de Alcabideche 

ser a maior freguesia do concelho, com 39,76 km2, acrescido ao facto de ser limitada pela freguesia 

de Cascais e Estoril e pelo concelho de Sintra, que sendo duas zonas desenvolvidas a nível 

económico e turístico, poderão potenciar o seu crescimento. Observou-se também, que Cascais e 

Estoril e São Domingos de Rana são as freguesias que apresentam os valores mínimos. No 

entanto, no caso da visão alargada, estas freguesias são as que apresentam maior numero de 

projetos, sendo que nos anos de 2012, 2014 e 2016, foi a freguesia de São Domingos de Rana que 

apresentou um maior valor, e em 2015 foi a freguesia de Cascais e Estoril. Assim, apesar de, no 

conjunto total de projetos, estas freguesias não terem grande relevância, verifica-se que estas são 

as freguesias que, no período analisado, apresentam um maior valor de projetos propostos na área 

do ambiente, indicando que o ambiente é uma das áreas de maior intervenção nessas freguesias. 

Para a visão minimalista, observa-se que, apenas no ano 2011, existem projetos distribuídos por 

todas as freguesias. Nos anos seguintes os projetos foram apresentados para as freguesias de 

Carcavelos e Parede, Cascais Estoril e São Domingos de Rana. Em 2012 e 2014 a freguesia de 

Carcavelos e Estoril é a que apresenta um maior número de projetos por pessoa; em 2013 e 2016 

o valor máximo encontra-se na freguesia de São Domingos de Rana e em 2015 a freguesia de 

Cascais e Estoril é a única que apresenta projetos associados à visão minimalista, o que pode 

significar uma tentativa por parte da população de homogeneizar projetos relacionados com 

espaços verdes e proteção da natureza. 

Face ao indicado, coloca-se, inevitavelmente a seguinte questão: Será que a redução, entre 2011 

e 2016, do número de projetos submetidos na área do ambiente, do montante total e do número de 

votos, é indicativa da diminuição de interesse dos cidadãos pelo tema do Ambiente? 

Após a apresentação dos resultados, e de modo a poder interpretá-los mais coerentemente, é 

necessário que se tenha presente as alterações substanciais que ocorreram no regulamento do 
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OP. Estas modificações incidiram principalmente na forma de construção das propostas, bem como 

no modo de votação dos projetos. 

Desde 2011, o primeiro ano em que se realizou o OP em Cascais, as propostas são recolhidas em 

sessões de participação públicas. Nestas sessões, realizadas em cada unidade territorial do 

concelho (Alcabideche rural, Alcabideche urbano, São Domingos de Rana Norte, São Domingos de 

Rana Sul, Cascais rural, Cascais urbano, Parede, Estoril e Carcavelos), as pessoas são distribuídas 

em mesas em número impar, sendo que cada pessoa pode apresentar apenas uma proposta. 

Destas mesas são selecionadas duas propostas, baseadas nos critérios: 

a)  População abrangida pelas propostas (número e características);  

b)  Nível do impacto do projeto - rua, bairro, freguesia ou município.  

O total das propostas consideradas como prioritárias em cada mesa é colocado à votação de todos 

os participantes na sessão, das quais são eleitas, por votação maioritária, cinco propostas que são 

depois encaminhadas para análise técnica, conforme o seguinte esquema (Figura 35): 

 

 

 

 

 

 

Em 2014, este processo foi alterado, passando o número de propostas encaminhadas para análise 

técnica a ser variável, dependendo do número de participantes em cada sessão: 

Quadro 10- Número de propostas encaminhadas para análise técnica 

Nº de participantes/sessão Número de propostas 

encaminhadas para análise técnica 

0 -20 1  

21-40 2 

2 Propostas 

 

2 Propostas 

 
2 Propostas 

 

2 Propostas 

 
2 Propostas 

 

5 propostas para análise técnica 

 

Conjunto de propostas 

colocadas a votação 

Figura 35-Modo de seleção das propostas apresentadas nas sessões de participação 
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Nº de participantes/sessão Número de propostas 

encaminhadas para análise técnica 

41-60 3 

61-80 4 

81-100 5 

101-120 6 

121-140 7 

141-160 8 

Mais de 160 9 

Assim, e tendo em consideração que a participação ao longo dos anos aumentou, é passível de se 

dizer que muito provavelmente o número de propostas para análise técnica também terá 

aumentado, bem como a diversidade de áreas dos projetos submetidos, o que pode justificar 

alguma dificuldade na interpretação dos resultados obtidos, nomeadamente nas oscilações 

verificadas ao longo dos anos, bem como na relação dos projetos ambientais face ao total dos 

projetos.  

Juntamente a este argumento, no ano de 2014, houve mais duas alterações na fase de análise 

técnica que podem ter também influenciado os resultados obtidos no presente estudo. Em primeiro 

lugar, no regulamento do OP de 2014, foi estabelecido que as propostas em relação às quais a 

Câmara Municipal de Cascais não consiga “assegurar a manutenção e funcionamento do 

investimento em causa, em função do seu custo e/ou da exigência de meios técnicos ou financeiros 

indisponíveis” (OP, 2014) são à priori excluídas. Por outro lado, pela primeira vez no regulamento, 

é definido que as propostas devem ser apresentadas nas seguintes áreas de competência: 

Figura 36 -Áreas de competência definidas no regulamento do OP de Cascais, em 2014 

Acrescido a esta alteração está o fato de que as propostas apresentadas inicialmente para a 

mesmas áreas de competência não poderão ultrapassar 1/3 do orçamento total definido pela 

Câmara Municipal de Cascais. Estes fatores poderão ter contribuído para acentuar a diminuição do 

número de projetos ambientais, tendência já verificada desde o ano de 2011, uma vez que as 

propostas nem sempre estão devidamente enquadradas nas áreas correspondentes, e existindo 

restrições nos valores associados a cada uma das áreas, poderá originar o afastamento de algumas 
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propostas. Repara-se que, em 2014, o projeto com o nome “Espaços exteriores junto aos escoteiros 

e guias de Carcavelos” e que “consiste na construção de um edifício destinado a instalações 

sanitárias e zona de refeições, no espaço exterior adjacente aos escoteiros e guias de Carcavelos, 

para usufruto da população local”, foi inserido na área de competência de “Espaços verdes”, 

podendo esta atribuição ser discutível e ter condicionado a eventual apresentação de propostas 

com maior relação com os “Espaços verdes” , tendo ainda sido o projeto vencedor com mais votos 

nesse ano.  

Relativamente ao modo de participação, em 2011 e 2012, era possível votar nos projetos 

(selecionados pela análise técnica) através do site da Câmara Municipal de Cascais (CMC), em 

balcões de atendimento da autarquia, e também numa Carrinha móvel que se deslocava por 

diversos pontos do município. Em 2013 e 2014, o regulamento foi modificado e nesse ano, a 

votação foi feita única e exclusivamente por mensagem telefónica. Nestes anos, com a introdução 

do voto por mensagem, apesar da intenção do município ser facilitar o modo de votação, e ainda 

que se mencione que um telemóvel só pode corresponder a um voto, este método de votação pode 

influenciar a contagem de votos, pela sua eventual falta de controlo. 

Verifica-se que 2014 foi um ano marcante no que toca às alterações das regras de votação, uma 

vez que os projetos submetidos a votação passaram a ser objeto de votos a favor, contra e ainda 

a um fator de majoração (número de votos atribuídos a esse projeto na sessão de participação). 

Este fator de majoração nos anos seguintes deixou de fazer parte da fórmula de cálculo, passando 

os projetos vencedores, a partir de 2015 a serem apenas apurados com base na diferença de votos 

a favor e contra. 

Ainda no ano de 2014, os projetos submetidos a votação começaram a ser divulgados nas páginas 

do Facebook. Esta mediatização pode ter levado a que o OP de Cascais fosse até a este ano o 

“mais votado de sempre em Portugal” (“CM Cascais,” 2017).  

Em 2015, além de se poder votar por mensagem, reapareceu a modalidade de voto no site da CMC 

e nos balcões de atendimento e, para tornar o “sistema de votação mais credível”, na votação por 

mensagem passou a ser necessário introduzir um código que é disponibilizado às pessoas que se 

dirijam a locais específicos no concelho. 

Outra situação que poderá ser importante na presente discussão, é que em outubro de 2015 

ocorreram as eleições legislativas, cujos resultados originaram uma mudança de governo. Este 

acontecimento, pode ter justificado a baixa adesão das pessoas relativamente aos projetos na área 

de ambiente no OP de 2016, cujas votações decorreram entre outubro e novembro de 2015. 

Eventualmente, esta mudança pode ter levado os cidadãos a terem como prioridades projetos com 

temas que podem considerar mais urgentes, como a educação, saúde e finanças, justificando a 

diferença acentuada entre o número de votos das visões do ambiente, minimalista (0,5%) e 

alargada (8,7%), e o número total de votos. 
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Como visto anteriormente, as alterações ao OP bem como as eleições legislativas em 2015 podem 

ter condicionado a submissão de projetos de caráter ambiental. No entanto, este fato também pode 

ser justificável pela elevada prática e consciência ambiental já existente no município. Como visto 

em 5.1, o município tem vários parques, jardins e zonas protegidas e tem também um projeto de 

hortas comunitárias, estruturas desenvolvidas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos e promover a qualidade ambiental. Assim, estes fatores podem explicar o número de 

projetos associados à visão minimalista, a qual está fortemente relacionada com a proteção da 

natureza e espaços verdes. No município existem também inúmeros parques infantis e uma boa 

rede de ciclovia, sendo estas as áreas associadas aos projetos que foram incluídos na categoria 

“Lazer”, na versão alargada. Assim, se o município já por sua autonomia disponibiliza estas 

estruturas aos cidadãos, pelos que estes podem não as ver como prioritárias.  

Relativamente ao processo do OP, verificado no presente caso de estudo, conclui-se que este é 

um bom processo de participação dos cidadãos nos assuntos do município, na medida em que 

mobiliza as pessoas a participarem nos processos de decisão. No entanto, este ainda possui 

algumas limitações relativamente à transparência da fase de análise técnica e à falta de controlo 

no processo de votação. Ainda assim, ao contrário do que se verificou com o OP de Lisboa, a 

apesar de ambos os OP’s apresentarem estas limitações, o município de Cascais apresenta cada 

vez uma maior adesão por parte dos cidadãos, possivelmente porque é um “município mais capaz 

de enfrentar os problemas” (Allegretti & Antunes, 2014) e também porque tem uma filosofia de 

“cidade global”, onde o principal foco é a dinamização dos cidadãos, incentivando uma participação 

informada e responsável dos seus munícipes, em assuntos do seu interesse (Giovanni, & Ganuza, 

2013). Destaca-se também que Cascais é um municipio com um enorme dinamismo, situação 

visível nos diversos prémios e distinções que tem recebido nos últimos anos (Green Project Awards 

Portugal na categoria Cidades Sustentáveis; distinção “Ouro” do Green Destinations Awards - 

Melhores Destinos Costeiros com Políticas Ambientais Sustentáveis; Galardão ECOXXI, pelo 

índice de sustentabilidade superior a 80%, em áreas como a conservação da natureza, entre 

outros). 

Em relação aos projetos na área de ambiente não se verificou esta tendência, sendo que a mesma 

não significa, obrigatoriamente, que o ambiente não é uma preocupação dos cidadãos. As 

alterações ao orçamento participativo, desde a sua implementação, e todas as oscilações 

apresentadas anteriormente, dificultam a avaliação do interesse e preocupação dos cidadãos pelo 

tema do ambiente, no período considerado.  
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6. CONCLUSÕES  

Sendo o objetivo principal desta dissertação contribuir para uma melhor compreensão das relações 

e perceções das pessoas com as questões ambientais, a um nível municipal, pode concluir-se que, 

através do presente estudo, foi possível perceber o interesse dos cidadãos pelo tema do ambiente, 

destacado nos primeiros anos do OP, 2011 e 2012. No entanto, as diversas alterações introduzidas 

no OP, bem como outras situações indicadas, não permitiram compreender inteiramente a evolução 

do interesse da comunidade pelo tema ambiente, no período em análise.  

Foi possível também, através da descrição apresentada nos diversos capítulos:  

• Apresentar a origem e a evolução das políticas ambientais; 

• Descrever a relação entre a comunidade e o ambiente; 

• Explicitar a origem e o conceito de orçamento participativo bem como a sua importância 

como mecanismo de inclusão social. 

 

A metodologia aplicada no presente estudo envolveu a classificação dos projetos ambientais em 

duas visões, sendo que a mesma pode ser discutível e originar alguma confusão, uma vez que 

todas as categorias da visão minimalista estão inseridas na visão alargada, sendo, portanto, esta 

última visão a que representa todos os projetos ambientais. 

Conclui-se que os temas do ambiente que mais envolvem e mobilizam os cidadãos estão 

relacionados com os espaços verdes e o lazer, tendência esta verificada pelo desenvolvimento e 

recuperação de parques urbanos, construção de circuitos de manutenção e de redes clicáveis, 

requalificação de praças e de jardins, desenvolvimento de rede de bicicletas partilhadas, 

organização de espaços comunitários, entre outros. Esta incidência pode ser justificada pela maior 

procura dos espaços verdes para a prática de desporto e lazer, pela mobilização e participação 

ativa dos cidadãos, associada a uma maior sensibilização dos mesmos para as questões 

ambientais (Barbieri & Da Silva, 2011; Endurance, 2014; Lafond, J, 2016; Silva, 2014; Zavaglia, 

2016). 

Observou-se também uma envolvência dos cidadãos nas questões da mobilidade sustentável, 

atitude visível, por exemplo na aplicação MobiCascais, a qual consiste  numa plataforma de 

mobilidade integrada no concelho, destinada a residentes e trabalhadores no concelho, e nos 

diversos projetos relacionados com recuperação e requalificação de parques naturais, jardins e 

praças, percursos pedonais, entre outros. 

Relativamente ao processo do OP conclui-se que, contrariamente à participação tradicional, 

possibilita aos cidadãos darem o seu contributo e opinião relativamente a questões de investimento 

publico, permitindo a participação informada e responsável nos processos governativos locais, bem 

como o envolvimento nas decisões do município, reflitindo assim as suas verdadeiras necessidades 

e as aspirações. No entanto, este processo possui ainda algumas limitações relativamente à 
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transparência da fase de análise técnica e à falta de controlo no processo de votação, pontos estes 

que deveriam ser alvo de observação, melhoria e intervenção. Desta forma, conclui-se que o 

Orçamento Participativo de Cascais tem vindo a ter cada vez maior adesão das pessoas, o que se 

verifica tanto pelo aumento do número de projetos submetidos, como pelo montante e número de 

votos, entre 2011 e 2016 

Esta dissertação contribuiu para uma melhor compreensão da performance do OP como ferramenta 

de análise das questões ambientais, apesar de se concluir que é importante incluir outras 

ferramentas de análise complementares. Este estudo, sendo pioneiro, poderá estimular outros 

municípios a pensarem no OP como uma ferramenta importante no incentivo das práticas 

ambientais dos seus cidadãos.  

Uma vez finalizado este estudo, poderá adiantar-se o possível interesse em analisar um OP, cujos 

regulamentos contemplem menos alterações e sejam comparáveis aos de Cascais, bem como 

estudar esta ferramenta num município com menores práticas ambientais estabelecidas, de modo 

a averiguar, de forma mais objetiva, o interesse dos cidadãos pelas questões ambientais. Seria 

também interessante realizar uma análise comparativa entre as agendas 21 Locais e os resultados 

dos OP’s, com o objetivo de averiguar qual das duas ferramentas é a mais adequada na avaliação 

do interesse dos cidadãos pelos temas do ambiente. 
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http://www.inteli.pt/pt/go/a-smart-project-for-smart-cities
https://participa.cascais.pt/orcamento-participativo/op-2014/documentos
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8. ANEXOS 

8.1 REGULAMENTOS DOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS 

8.1.1 REGULAMENTO DE 2011 
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8.1.2 REGULAMENTO DE 2012 

Orçamento Participativo de Cascais Normas de Participação 2012 PREÂMBULO 

A Câmara Municipal  de Cascais  pretende  reforçar a  participação  dos cidadãos,  fomentando  uma  sociedade civil 

forte e ativa na definição de prioridades governativas, na senda de um contínuo desenvolvimento da qualidade de vida no 
concelho. 

O Orçamento Participativo é um instrumento de participação dos munícipes na gestão da Câmara Municipal de Cascais, 
sendo que esta dinâmica visa contribuir para uma intervenção informada e responsável da população nos processos 
governativos locais, assim como garantir uma efetiva correspondência entre as verdadeiras necessidades e as naturais 
aspirações da população, contribuindo desse modo para aprofundar a cidadania activa e revigorar a democracia local. 

 

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º Princípio 

A adopção do Orçamento Participativo no Concelho de Cascais fundamenta-se nos valores da democracia participativa, 
constantes no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, consagrados como direitos inalienáveis e fundamentais. 

Artigo 2.º Objectivos 

O processo do Orçamento Participativo tem os seguintes objectivos: 

a) Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes; 

b) Aproximar os munícipes dos órgãos de decisão, aumentando a transparência da atividade governativa; 

c) Contribuir para a modernização administrativa; 

d) Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa; 

e) Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. 

Artigo 3.º 

Modelo de Participação 

O Orçamento Participativo de Cascais assenta num modelo de participação de carácter deliberativo, segundo o qual os 
participantes podem apresentar propostas e decidir os projetos que considerem mais prioritários, até ao limite orçamental 
estipulado para o processo e desde que se enquadrem nas normas definidas no presente documento. 

Artigo 4.º 

Componente Orçamental 

1. Ao Orçamento Participativo é atribuído um montante anual a definir pelo executivo para financiar os projetos que os 
cidadãos elegerem como prioritários. 

2. O Executivo compromete-se a cabimentar esses projectos na proposta de orçamento para o ano subsequente  ao ano 
da eleição das propostas, a submeter à aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

 

Artigo 5.º Âmbito territorial 

1. O Orçamento Participativo de Cascais abrange todo o território municipal. 

 

CAPITULO II FUNCIONAMENTO 

Artigo 6.º 

Fases do Processo 

O processo de Orçamento Participativo de Cascais tem várias fases, enumeradas e descritas nos artigos constantes do 
presente capítulo. 

 

Artigo 7.º 

Preparação do Processo 

Esta fase corresponde a todo o trabalho preparatório para a implementação do Orçamento Participativo, nomeadamente: 



77 

 

a) Definição da metodologia; 

b) Constituição e formação da equipa interna da autarquia; 

c) Criação dos instrumentos de participação; 

d) Determinação do montante a atribuir ao processo; 

e) Definição dos princípios e regras do Orçamento Participativo. 

Artigo 8.º 

Recolha de Propostas 

1. O objetivo das Sessões de Participação é promover a apresentação de propostas de investimento e favorecer a definição 
coletiva das prioridades através de um debate entre os participantes, consensualizando e elegendo as propostas que têm 
condições para prosseguir para a fase da análise técnica. 

 

Artigo 9.º 

Análise Técnica 

1. Após terem sido eleitas as propostas, nos termos definidos no nº 2 do artigo anterior, proceder-se-á à análise técnica 
das mesmas. 

2. Este trabalho é da responsabilidade dos diferentes serviços municipais. 

3. As propostas que reúnam as condições de elegibilidade, de acordo com os critérios definidos no Artigo 17.º, são 
transformadas em projetos que serão posteriormente colocados a votação, sendo excluídas as restantes propostas. 

4. Após a análise técnica, a Câmara Municipal torna pública a lista dos projectos aprovados e das propostas excluídas, 
para que no prazo de 10 dias possam ser apresentados eventuais recursos. 

 

5. Terminado este período é divulgada a lista final dos projectos que passam à fase de votação. 

Artigo 10.º Votação dos Projetos 

1. Cada participante tem direito a um voto. 

2. A Câmara Municipal disponibiliza três canais de participação: 

a. A página de Internet da Câmara Municipal de Cascais; 

b. Posto móvel dotado da informação sobre os projetos em votação, que circulará por todo o Município, 
com uma urna móvel, na qual os participantes podem depositar o seu voto; 

c. Nos vários balcões de atendimento ao público da autarquia, nomeadamente na Loja Cascais, Lojas 
Geração  C e/ou outras disponíveis para o efeito. 

 

Artigo 11.º Apresentação dos Resultados 

Os projetos mais votados e cabimentáveis na verba atribuída para o Orçamento Participativo são incorporados na proposta 
de Orçamento do Executivo Municipal e serão apresentados em cerimónia pública oportunamente anunciada pela autarquia. 

 

Artigo 12.º Aprovação do Orçamento 

O Orçamento Participativo é aprovado em simultâneo com a aprovação do Orçamento Municipal pelos órgãos competentes, 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal, nos meses de Novembro e Dezembro. 

 

Artigo 13.º Avaliação do Processo 

1. Os resultados alcançados pelo Orçamento Participativo são objeto de avaliação por todos os participantes a fim de 
confirmar a adesão ao processo, a dinâmica participativa, identificar problemas e aperfeiçoar progressivamente o 
processo; 

2. Os resultados da avaliação são considerados na preparação do ciclo seguinte do Orçamento Participativo. 

 

CAPITULO III PARTICIPAÇÃO 
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Artigo 14.º Participação 

1. O processo de Orçamento Participativo de Cascais é aberto à participação de pessoas com mais de 18 anos que 
residam, ou possuam qualquer outra forma de relação com o município. 

2. A participação deve ser sempre em nome individual. 

 

Artigo 15.º Formas de Participação 

As pessoas interessadas podem participar: 

 

a) Através da apresentação de propostas, nas Sessões de Participação; 

b) No período de 10 dias previstos para recurso, relativamente aos resultados apresentados após a fase de análise 
técnica; 

c) Na votação dos projectos, com direito a apenas um voto por pessoa; 

d) Na fase de avaliação do Orçamento Participativo, fazendo chegar à Câmara Municipal as suas ideias e sugestões; 

e) Em qualquer momento do processo, contactando directamente a equipa do Orçamento Participativo  através dos 
contactos disponibilizados. 

 

Artigo 16.º Sessões de Participação 

1. Os participantes podem formalizar as suas propostas nas Sessões de Participação criadas para o efeito. 

2. As Sessões de Participação funcionam com base em "Mesas de Consenso". 

3. Cada participante pode apresentar uma proposta de investimento. 

4. Por mesa, os participantes indicam duas propostas consideradas como as mais prioritárias para serem integradas no 
Orçamento Participativo, de acordo com os seguintes critérios: 

a) População abrangida pelas propostas (número e características); 

b) Nível do impacto do projecto - rua, bairro, freguesia ou município. 

5. O total das propostas consideradas como prioritárias em cada mesa é colocado à votação de todos os participantes 
na Sessão. Destas são eleitas, por votação maioritária, cinco propostas que são encaminhadas  para análise técnica 
dos serviços municipais. 

6. As restantes propostas são registadas e constam no relatório final de cada sessão de participação. 

 

CAPITULO IV PROPOSTAS 

Artigo 17.º Propostas 

 

1. São consideradas elegíveis as propostas que reúnam as seguintes condições: 

a) Inserirem-se no quadro de competências e atribuições da Câmara Municipal de Cascais; 

b) Sejam suficientemente específicas e delimitadas no território municipal; 

c) Constituam-se como um investimento; 

d) Não excedam o montante previsional de 300 mil euros; 

e) Não ultrapassem os 24 meses de execução; 

f) Enquadrem-se em pelo menos um dos eixos orientadores da Estratégia de Sustentabilidade do Município; 

g) Serem compatíveis com outros projetos e planos municipais. 

 

2. As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projectos, com a indicação do respectivo orçamento e do 
prazo previsto para a sua execução. 
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Artigo 18.º 

Áreas Temáticas Elegíveis 

As propostas apresentadas pelos participantes têm ser elegíveis no âmbito das atribuições e competências das autarquias 
locais. 

 

CAPITULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 19.º Prestação de Contas 

De acordo com o princípio de transparência, a Câmara Municipal de Cascais garante uma regular prestação de contas 
relativamente às diferentes fases do processo, assim como à execução dos projetos aprovados no âmbito do Orçamento 
Participativo. 

Artigo 20.º Coordenação 

A coordenação do processo de Orçamento Participativo está a cargo do Vereador responsável pela Gestão Financeira e 
Patrimonial do Município, sendo diretamente apoiado pela equipa da Agenda 21 de Cascais. 

Artigo 21.º Casos Omissos 

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas pontualmente no 
âmbito da coordenação do Orçamento Participativo, dando conhecimento das mesmas à Câmara Municipal. 

Artigo 22.º 

Revisão das Normas de Participação 

As presentes normas são revistas em função dos resultados da avaliação realizada nos termos do artigo 13º. 

8.1.3 REGULAMENTO DE 2013 

Orçamento Participativo de Cascais Normas de Participação 2013 PREÂMBULO 

A Câmara Municipal de Cascais pretende reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte e ativa 
na definição de prioridades governativas, na senda de um contínuo desenvolvimento da qualidade de vida no concelho. 

O Orçamento Participativo é um instrumento de participação dos munícipes na gestão da Câmara Municipal de Cascais, 
sendo que esta dinâmica visa contribuir para uma intervenção informada e responsável da população nos processos 
governativos locais, assim como garantir uma efetiva correspondência entre as verdadeiras necessidades e as naturais 
aspirações da população,  contribuindo desse modo para aprofundar a cidadania activa e revigorar a democracia local. 

 

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º Princípio 

A adopção do Orçamento Participativo no Concelho de Cascais fundamenta-se nos valores da democracia participativa, 
constantes no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, consagrados como direitos inalienáveis e fundamentais. 

 

Artigo 2.º Objetivos 

O processo do Orçamento Participativo tem os seguintes objectivos: 

a)Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes; 

b)Aproximar os munícipes dos órgãos de decisão, aumentando a transparência da atividade governativa; 

c)Contribuir para a modernização administrativa; 

d)Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa; 

e)Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. 

 

Artigo 3.º Modelo de Participação 
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O Orçamento Participativo de Cascais assenta num modelo de participação de carácter deliberativo, segundo o qual os 
participantes podem apresentar propostas e decidir os projetos que considerem mais prioritários, até ao limite orçamental 
estipulado para o processo e desde que se enquadrem nas normas definidas no presente documento. 

 

Artigo 4.º Componente Orçamental 

1. Ao Orçamento Participativo é atribuído um montante anual a definir pelo executivo para financiar os projetos que 
os cidadãos elegerem como prioritários. 

2. O Executivo compromete-se a cabimentar esses projectos na proposta de orçamento para o ano subsequente ao 
ano da eleição das propostas, a submeter à aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

 

Artigo 5.º Âmbito territorial 

1. O Orçamento Participativo de Cascais abrange todo o território municipal. 

CAPITULO II FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 6.º Fases do Processo 

O processo de Orçamento Participativo de Cascais tem várias fases, enumeradas e descritas nos artigos constantes do 
presente capítulo. 

 

Artigo 7.º Preparação do Processo 

Esta fase corresponde a todo o trabalho preparatório para a implementação do Orçamento Participativo, nomeadamente: 

a) Definição da metodologia; 

b) Constituição e formação da equipa interna da autarquia; 

c) Criação dos instrumentos de participação; 

d) Determinação do montante a atribuir ao processo; 

e) Definição dos princípios e regras do Orçamento Participativo. 

 

Artigo 8.º Recolha de Propostas 

1. O objetivo das Sessões de Participação é promover a apresentação de propostas de investimento e favorecer a definição 
coletiva das prioridades através de um debate entre os participantes, consensualizando e elegendo as propostas que têm 
condições para prosseguir para a fase da análise técnica. 

 

Artigo 9.º Análise Técnica 

1.Após terem sido eleitas as propostas, nos termos definidos no nº 2 do artigo anterior, proceder-se-á à análise técnica das 
mesmas. 

2. Este trabalho é da responsabilidade dos diferentes serviços municipais. 

3.As propostas que reúnam as condições de elegibilidade, de acordo com os critérios definidos no Artigo 17.º, são 
transformadas em projetos que serão posteriormente colocados a votação, sendo excluídas as restantes propostas. 

4.Após a análise técnica, a Câmara Municipal torna pública a lista dos projectos aprovados e das propostas excluídas, para 
que no prazo de 10 dias possam ser apresentados eventuais recursos. 

5.Terminado este período é divulgada a lista final dos projectos que passam à fase de votação. 

 

Artigo 10.º Votação dos Projetos 

1. A Câmara Municipal disponibiliza, em 2013, um único canal de participação fácil e acessível, um serviço de 
mensagem por telemóvel (sms), gratuito, que obedecerá às seguintes regras: 
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a)Cada número de telefone só pode ter associado um único voto válido; 

b)É considerado voto válido, aquele a que um número de telefone corresponder um código de projeto correto; 

c)Será sempre enviada uma mensagem como resposta quando o voto for válido; 

d)Os votos inválidos (código projeto inexistente ou número telefone já com voto associado) não receberão mensagem de 
resposta; 

Artigo 11.º Apresentação dos Resultados 

Os projetos mais votados e cabimentáveis na verba atribuída para o Orçamento Participativo são incorporados na proposta 
de Orçamento do Executivo Municipal e serão apresentados em cerimónia pública oportunamente anunciada pela autarquia. 

 

Artigo 12.º Aprovação do Orçamento 

O Orçamento Participativo é aprovado em simultâneo com a aprovação do Orçamento Municipal pelos órgãos competentes, 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal, nos meses de Novembro e Dezembro. 

 

Artigo 13.º Avaliação do Processo 

1.Os resultados alcançados pelo Orçamento Participativo são objeto de avaliação por todos os participantes a fim de 
confirmar a adesão ao processo, a dinâmica participativa, identificar problemas e aperfeiçoar progressivamente o processo; 

2.Os resultados da avaliação são considerados na preparação do ciclo seguinte do Orçamento Participativo. 

CAPITULO III PARTICIPAÇÃO 

 

Artigo 14.º Participação 

1. O processo de Orçamento Participativo de Cascais é aberto à participação de pessoas com mais de 18 anos que 
residam, ou possuam qualquer outra forma de relação com o município. 

2. A participação deve ser sempre em nome individual. 

 

Artigo 15.º Formas de Participação 

As pessoas interessadas podem participar: 

a) Através da apresentação de propostas, nas Sessões de Participação; 

b) No período de 10 dias previstos para recurso, relativamente aos resultados apresentados após  fase de análise 
técnica; 

c)Na votação dos projectos, com direito a apenas um voto por pessoa; 

d)Na fase de avaliação do Orçamento Participativo, fazendo chegar à Câmara Municipal as suas ideias e sugestões; 

e)Em qualquer momento do processo, contactando directamente a equipa do Orçamento Participativo através dos contactos 
disponibilizados. 

 

Artigo 16.º Sessões de Participação 

1.Os participantes podem formalizar as suas propostas nas Sessões de Participação criadas para o efeito. 

2.As Sessões de Participação funcionam com base em "Mesas de Consenso". 

3.Cada participante pode apresentar uma proposta de investimento. 

4.Por mesa, os participantes indicam duas propostas consideradas como as mais prioritárias para serem integradas no 
Orçamento Participativo, de acordo com os seguintes critérios: 

a) População abrangida pelas propostas (número e características); 

b) Nível do impacto do projecto - rua, bairro, freguesia ou município. 
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5. O total das propostas consideradas como prioritárias em cada mesa é colocado à votação de todos os 
participantes na Sessão. Destas são eleitas, por votação maioritária, cinco propostas que são encaminhadas para análise 
técnica dos serviços municipais. 

6.As restantes propostas são registadas e constam no relatório final de cada sessão de participação. 

 

CAPITULO IV PROPOSTAS 

 

Artigo 17.º Propostas 

1.São consideradas elegíveis as propostas que reúnam as seguintes condições: 

a)Inserirem-se no quadro de competências e atribuições da Câmara Municipal de Cascais; 

b)Sejam suficientemente específicas e delimitadas no território municipal; 

c)Constituam-se como um investimento; 

d) Não excedam o montante previsional de 300 mil euros incluindo Iva à taxa legal em vigor, assim como, os 
honorários devidos pela elaboração de projetos quando hajam lugar; 

e) Não ultrapassem os 24 meses de execução; 

f)Enquadrem-se em pelo menos um dos eixos orientadores da Estratégia de Sustentabilidade do Município; 

g)Serem compatíveis com outros projetos e planos municipais. 

 

2.As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projectos, com a indicação do respectivo orçamento e do 
prazo previsto para a sua execução. 

 

Artigo 18.º Áreas Temáticas Elegíveis 

As propostas apresentadas pelos participantes têm ser elegíveis no âmbito das atribuições e competências das autarquias 
locais. 

 

CAPITULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 19.º Prestação de Contas 

De acordo com o princípio de transparência, a Câmara Municipal de Cascais garante uma regular prestação de contas 
relativamente às diferentes fases do processo, assim como à execução dos projetos aprovados no âmbito do Orçamento 
Participativo. 

 

Artigo 20.º Coordenação 

A coordenação do processo de Orçamento Participativo está a cargo do Vereador responsável pela Gestão Financeira e 
Patrimonial do Município, sendo diretamente apoiado pela equipa da Agenda 21 de Cascais e Divisão de Cidadania e 
Participação. 

 

Artigo 21.º Casos Omissos 

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas pontualmente no 
âmbito da coordenação do Orçamento Participativo, dando conhecimento das mesmas à Câmara Municipal. 

 

Artigo 22.º 

Revisão das Normas de Participação 
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As presentes normas são revistas em função dos resultados da avaliação realizada nos termos do artigo 13º. 

 

8.1.4 REGULAMENTO DE 2014 

Orçamento Participativo de Cascais Normas de Participação 2014 

 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Cascais pretende reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte e ativa 
na senda de um contínuo desenvolvimento da qualidade de vida no concelho. 

 

Foi com esse objetivo que em 2011 foi criado o Orçamento Participativo, iniciativa em que os munícipes de Cascais propõem, 
discutem e elegem projetos que a autarquia concretizará. 

 

Neste processo, que se quer de aprendizagem conjunta, visa-se contribuir para  uma intervenção informada e responsável 
da população nos processos governativos locais, assim como garantir uma efetiva correspondência entre as verdadeiras 
necessidades e as naturais aspirações da população. 

 

A aprendizagem conjunta que o Orçamento Participativo nos proporciona levar-nos- á a construir uma Câmara Municipal 
mais próxima dos cidadãos, conhecedora dos seus desejos e preocupações, mas também cidadãos ainda mais informados 
e conhecedores dos processos de decisão. Deste modo estaremos todos ainda mais preparados para Elevar Cascais às 
Pessoas. 

 

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º Princípio 

O Orçamento Participativo do Concelho de Cascais constitui um contributo para a valorização da democracia participativa, 
assente no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa. 

 

Artigo 2.º Âmbito Territorial 

O Orçamento Participativo de Cascais abrange todo o território municipal. 

 

Artigo 3.º Objetivos 

O processo do Orçamento Participativo tem os seguintes objetivos: 

a) Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes nos processos de governança local; 

b)Aproximar os munícipes dos órgãos de decisão, aumentando a transparência da atividade governativa; 

c)Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa; 

d)Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. 

  

Modelo de Participação 

O Orçamento Participativo de Cascais assenta num modelo de participação de carácter deliberativo, segundo o qual os 
participantes podem apresentar propostas e votar os projetos que consideram prioritários, até ao limite orçamental 
estabelecido para o processo e desde que se enquadrem nas normas definidas no presente documento. 
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Artigo 5.º Componente Orçamental 

1. Ao Orçamento Participativo é atribuído um montante anual a definir pelo executivo camarário para financiar os 
projetos que os cidadãos elegerem como prioritários. 

2. O Executivo compromete-se a cabimentar esses projetos na proposta de orçamento para os anos subsequentes 
ao ano da eleição das propostas e a submetê-los à aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

 

CAPITULO II FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 6.º Ciclos do Orçamento Participativo 

1. O Orçamento Participativo de Cascais está organizado com base em dois ciclos de participação: 

a) Ciclo de definição orçamental; 

b) Ciclo de execução orçamental. 

2. O ciclo de definição orçamental corresponde ao processo de apresentação de propostas, de análise técnica das 
mesmas e de votação dos projetos por parte dos cidadãos. 

3. O ciclo de execução orçamental consiste na concretização dos projetos  aprovados e na sua entrega à população. 

 

SECÇÃO I – CICLO DE DEFINIÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Artigo 7.º Fases do Ciclo de Definição Orçamental 

O processo de Orçamento Participativo de Cascais tem várias fases, enumeradas e descritas nos artigos constantes do 
presente capítulo, nomeadamente: 

a) Preparação do processo; 

b) Recolha de propostas; 

c) Análise técnica; 

d) Fase de reclamações; 

e) Discussão pública dos projetos por Freguesia; 

f) Votação dos projetos; 

g) Apresentação dos resultados; 

h) Aprovação do orçamento. 

  

Preparação do Processo 

A preparação do processo corresponde a todo o trabalho preparatório para a implementação do Orçamento Participativo, 
nomeadamente: 

a) Definição da metodologia; 

b) Criação dos instrumentos de participação; 

c) Determinação do montante a atribuir ao processo; 

d) Definição dos princípios e regras do Orçamento Participativo, para o ano em curso. 

 

 

Artigo 9.º Recolha de Propostas 

A recolha de propostas consiste na realização de Sessões de Participação com o objetivo de promover a apresentação de 
propostas e favorecer a definição coletiva das prioridades através de um debate entre os participantes, consensualizando e 
elegendo as propostas que têm condições para prosseguir para a fase da análise técnica. 
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Artigo 10.º Análise Técnica 

1.Após terem sido eleitas as propostas, nos termos definidos no artigo anterior, proceder-se-á à análise técnica das mesmas 
pelos serviços municipais. 

2.Previamente à análise técnica terá lugar uma reunião preparatória com os proponentes das propostas aprovadas em 
sessão de participação, os técnicos da divisão responsável pelo orçamento participativo e os técnicos dos serviços 
camarários competentes, em função da natureza e características da proposta. 

 

Artigo  11.º Fase de Reclamações 

1.Após a análise técnica, a Câmara Municipal torna pública, através de editais nas juntas de freguesia e nos demais locais 
de estilo, no sítio e facebook da CMC e no facebook do Orçamento Participativo, a lista das propostas aprovadas e não 
aprovadas, para que no prazo de 10 dias consecutivos possam ser apresentadas reclamações, às quais será dada resposta 
no prazo máximo de 5 dias úteis. 

2.Terminado o período de reanálise técnica previsto no número anterior, é divulgada a lista final de projetos que passam à 
Fase de Votação, através de edital nas juntas de freguesia e nos demais locais de estilo, no sítio e no facebook da CMC e 
no facebook do Orçamento Participativo. 

3.As propostas que reúnam as condições de elegibilidade, de acordo com os critérios definidos no Artigo 22.º, serão objeto 
de projetos que serão posteriormente colocados a votação. 

 

Artigo 12.º Discussão Pública dos Projetos por Freguesia 

1.Após a fase prevista no Artigo 11.º, os projetos serão objeto de discussão pública, nas freguesias para as quais foi proposta 
a sua implementação, sendo para o efeito estabelecido um período, nos quinze dias subsequentes ao término da fase de 
reclamações. 

 

2.Estas sessões de discussão pública devem realizar-se, preferencialmente, nas juntas de freguesia associadas às áreas 
objeto dos projetos. 

3. A moderação das sessões é da responsabilidade da Câmara Municipal de Cascais. 

 

Artigo 13.º Votação dos Projetos 

1. O sistema de votação nos projetos finalistas deverá garantir que todos os cidadãos maiores de 16 anos que 
residem em Cascais possam votar por uma única vez, com respeito pelos princípios da liberdade de voto e do voto secreto. 

2. Os projetos submetidos a votação podem ser objeto de um voto a favor ou contra, sendo que cada votante apenas 
terá direito a uma opção de voto. 

3. A aferição final dos projetos vencedores, será efetuada através do cálculo da diferença apurada entre votos a 
favor e contra, adicionando, como fator de majoração, o número de votos atribuídos na Sessão de Participação em que a 
mesma foi aprovada (               -                                                                                         . 

Artigo 14.º Apresentação dos Resultados 

Os projetos mais votados serão apresentados em cerimónia pública a  promover pela Câmara Municipal de Cascais e 
posteriormente publicados no sítio e facebook da CMC e no facebook do Orçamento Participativo. 

 

Artigo 15.º Aprovação do Orçamento 

O Orçamento Participativo é aprovado em simultâneo com a aprovação do Orçamento Municipal pelos órgãos competentes, 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal, nos meses de Novembro e Dezembro. 

 

SECÇÃO II – CICLO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Artigo 16.ºFases do Ciclo de Execução Orçamental 

O Ciclo de Execução do Orçamento Participativo é composto pelas seguintes fases: 
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a) Estudo prévio; 

b) Projeto de execução; 

c) Contratação pública/administração direta da autarquia; 

d) Adjudicação/execução; 

e) Inauguração. 

 

Artigo 17.º Estudo prévio 

1. O estudo prévio consiste na definição e concretização genérica dos projetos, procurando adequar os documentos 
de preparação e a respetiva execução às pretensões dos proponentes e participantes. 

2. A adequação referida no número anterior deverá ser assegurada mediante o acompanhamento do estudo prévio 
por parte dos proponentes e pela realização de uma consulta pública do documento final do estudo prévio, por um prazo de 
10 dias consecutivos. 

  

Artigo 18.º Projeto de execução 

1. O projeto de execução consiste na definição pormenorizada das etapas da realização do projeto até à sua fase 
de inauguração. 

2.Para a realização do projeto de execução, a Câmara Municipal de Cascais recorrerá, sempre que entender, aos serviços 
municipais para a elaboração dos desenhos dos projetos, sem prejuízo da contratação dos serviços, fornecimentos ou 
empreitadas que em concreto se mostrem necessários ou convenientes. 

 

Artigo 19.º Inauguração 

1.Concluído o projeto, proceder-se-á à inauguração, em cerimónia presidida por representante do Executivo Camarário e 
pelos proponentes dos projetos. 

2.Os projetos resultantes do Orçamento Participativo serão identificados enquanto tal. 

 

CAPITULO III PARTICIPAÇÃO 

Artigo 20.º Formas de Participação 

1.As sessões do Orçamento Participativo de Cascais são abertas à participação de pessoas com mais de 16 anos que 
comprovadamente residam, estudem ou trabalhem no Concelho de Cascais. 

2.As propostas terão de ser apresentadas em nome individual. 

3.Os interessados podem participar em todas as sessões de participação, independentemente da freguesia a que pertençam 
ou estejam afetos por razões profissionais ou educativas. A participação dos interessados é feita nos seguintes termos: 

a) Através da apresentação de propostas, nas Sessões de Participação; 

b)No período de 10 dias consecutivos previstos para reclamação, relativamente aos resultados apresentados após a fase 
de análise técnica; 

c)Na votação dos projetos, com direito a apenas um voto por pessoa; 

d)Em qualquer momento do processo, contactando diretamente a equipa do Orçamento Participativo através dos contactos 
disponibilizados. 

 

Artigo 21.º Sessões de Participação 

1.Os munícipes podem formalizar as suas propostas nas Sessões de Participação criadas para o efeito. 

2. As Sessões de Participação funcionam com base na constituição de grupos ímpares de pessoas apoiados por um 
moderador que facilita e  proporciona  o diálogo e a troca de ideias entre os participantes. 

3. Cada participante pode apresentar uma proposta. As propostas podem ser de investimento ou de natureza 
imaterial. 
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4. Por mesa, os participantes votam em duas propostas consideradas como as prioritárias para serem votadas em 
plenário. 

5. Quando uma mesma proposta é aprovada em vários grupos de debate, procede- se  à  fusão  das  mesmas,  
numa  única,  validando-se  a  proposta  na  mesa mais 

  

 

votada, sendo elegível nas outras mesas a 3ª proposta que tenha reunido mais votos. 

6. O total das propostas votadas em cada grupo de debate é colocado à votação de todos os participantes da sessão. 

7. O número de propostas que passam à fase da análise técnica é definido em função do número de participantes 
na respetiva sessão de participação, nos seguintes termos: 

a) 0 -20 participantes/sessão: 1 proposta 

b) 21-40 participantes/sessão: 2 propostas 

c) 41-60 participantes/sessão: 3 propostas 

d) 61-80 participantes/sessão: 4 propostas 

e) 81-100 participantes/sessão: 5 propostas 

f) 101-120 participantes/sessão: 6 propostas 

g) 121-140 participantes/sessão: 7 propostas 

h) 141-160 participantes/sessão: 8 propostas 

i) Mais de 160 participantes/sessão: 9 propostas 

 

8. As propostas referidas no número anterior são encaminhadas para análise  técnica dos serviços municipais. 

9.As restantes propostas são registadas e constam no relatório final de cada sessão de participação. 

 

CAPITULO IV PROPOSTAS 

Artigo 22.º Elegibilidade das Propostas 

1. São consideradas elegíveis as propostas que cumulativamente reúnam as seguintes condições: 

 

a)Que se insiram no quadro de competências e atribuições próprias ou delegáveis na Câmara Municipal de Cascais, ou 
ainda, aquelas que sendo competências ou atribuições de outras entidades se destinem a fins públicos, ficando neste caso 
a sua execução condicionada à celebração de um acordo entre a Câmara Municipal de Cascais e a Entidade detentora 
dessas competências ou atribuições; 

b)Sejam suficientemente específicas e delimitadas no território municipal; 

c)Não excedam o montante orçamental de 300.000 euros; 

d)Não ultrapassem os 24 meses de execução, com exceção de propostas cujo valor exija a abertura de concurso público, 
caso em que terão um prazo alargado de execução, máximo, de 3 anos; 

e) Serem compatíveis com outros projetos e planos municipais. 

 

2.As propostas poderão ser apresentadas para todo o território do Concelho de Cascais, independentemente do local onde 
decorra a Sessão de Participação. 

3.As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projetos, com a indicação do respetivo orçamento e do prazo 
previsto para a sua execução. 

4.Poderão ser fundamento de exclusão de propostas os seguintes fatores: 
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a) Não ser possível à Câmara Municipal de Cascais assegurar a manutenção e funcionamento do investimento em 
causa, em função   do seu custo e/ou da exigência de meios técnicos ou financeiros 
indisponíveis, sob fundamentação em sede de análise técnica; 

b)As propostas cuja execução dependa de parcerias ou pareceres de entidades externas cujo período dilatado de obtenção 
seja incompatível com os prazos estipulados no presente regulamento para a execução das respetivas propostas. 

 

5.Nos casos previstos na alínea a) do ponto anterior, o projeto poderá ser executado caso a Câmara autorize a celebração 
de um acordo de iniciativa dos proponentes da proposta excluída ou de uma entidade privada por eles indicada, onde estes 
assumam a totalidade ou parte dos custos de manutenção do projeto. 

6. Não poderão ainda ser admitidas propostas que objetivamente se identifiquem com confissões religiosas e/ou 
com grupos políticos. 

 

Artigo 23.º Limites por Áreas de Competência ou Atribuições 

 

1.As propostas apresentadas para a mesma área de competências ou atribuições não poderão ultrapassar 1/3 do orçamento 
total definido pela Câmara Municipal de Cascais para o respetivo ano. 

2. Para efeitos do número anterior, os projetos devem ser classificados por áreas  de intervenção. 

Sendo que as áreas de investimento são: 

a) Espaços escolares; 

b) Espaços verdes; 

c) Equipamentos culturais e lúdicos; 

d) Equipamentos desportivos; 

e) Rede pública viária; 

f) Mobiliário urbano; 

g) Acessibilidades e mobilidade lenta; 

h) Modernização administrativa; 

i) Saúde; 

j) Ação social; 

k) Proteção ambiental e energia; 

l) Reabilitação e requalificação urbana; 

m) Saneamento e higiene urbana; 

n) Segurança e proteção civil; 

o) Turismo, comércio e promoção económica. 

 

3.Poderão ainda apresentar-se ao Orçamento Participativo projetos imateriais de Inovação e Conhecimento que se 
constituam como projetos de interesse para a generalidade do concelho. Estas propostas são também abrangidas pelo 
número 1 deste artigo. 

  

CAPITULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 24.º Direito à Informação 

1.A Câmara Municipal de Cascais garante uma regular prestação de informação em todas as fases do processo do 
Orçamento Participativo. 
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2.Serão disponibilizados para consulta dos interessados todos os pareceres técnicos emitidos relativamente às propostas, 
em local a definir e a publicitar. 

 

Artigo 25.º Coordenação 

A coordenação do processo de Orçamento Participativo está a cargo do Vereador responsável pelo respetivo pelouro, sendo 
diretamente apoiado pela Divisão de Cidadania e Participação. 

 

Artigo 26.º Casos Omissos 

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas, individualmente, 
no âmbito da coordenação do Orçamento Participativo. 

8.1.5 REGULAMENTO DE 2015 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CASCAIS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 2016 PREÂMBULO 

O Orçamento Participativo de Cascais está alicerçado na estratégia concelhia para o desenvolvimento sustentável que tem 
como Visão para 2020 que “Cascais será um concelho relevante à escala internacional, coopetitivo, alavancado por uma 
Governança moderna - assente em redes de conhecimentos e de confiança mútuas - e ancorado num prestigiado capital 
humano, na excelência dos seus recursos naturais e paisagísticos e no seu posicionamento geoestratégico”. 

Cascais é um território qualificado, marcado pelas Pessoas que nele residam, trabalham ou visitam, bem como pela dinâmica 
das atividades de elevado valor acrescentado que geram. Cascais encontra também no dinamismo e qualidade da sua 
sociedade civil um importante ativo. 

O Orçamento Participativo de Cascais resulta de cinco princípios assumidos pelo executivo municipal: 

(1) Princípio da Democracia 

(2) Princípio de Cidadania 

(3) Princípio da Transparência 

(4) Princípio de Participação 

(5) Princípio da Intervenção 

A Câmara Municipal de Cascais pretende reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte e ativa 
contribuindo para o desenvolvimento da qualidade de vida no Concelho. 

Foi com esse objetivo que em 2011 foi criado o Orçamento Participativo, iniciativa em que os munícipes de Cascais propõem, 
discutem e elegem projetos que a autarquia concretizará. 

Neste processo, que se quer de aprendizagem conjunta, visa-se contribuir para uma intervenção informada e responsável 
da população nos processos governativos locais, assim como garantir uma efetiva correspondência entre as verdadeiras 
necessidades e as naturais aspirações da população. 

A aprendizagem conjunta que o Orçamento Participativo nos proporciona leva-nos a construir uma Câmara Municipal mais 
próxima dos cidadãos, conhecedora dos seus desejos e preocupações, mas também cidadãos ainda mais informados, 
conhecedores e participativos dos processos de decisão. 

 

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º Princípio 

O Orçamento Participativo do Concelho de Cascais constitui um contributo para a valorização da democracia participativa, 
assente no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa. 

 

Artigo 2.º Âmbito Territorial 

O Orçamento Participativo de Cascais abrange todo o território municipal, com exceção das propostas que pela sua natureza 
(imaterial ou alargada) não se circunscrevam em exclusivo a este Território. 
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Artigo 3.º Objetivos 

O processo do Orçamento Participativo tem os seguintes objetivos: 

a)Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes nos processos de governança local; 

b)Aproximar os munícipes dos órgãos de decisão, aumentando a transparência da atividade governativa; 

c)Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa; 

d)Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. 

 

Artigo 4.º Modelo de Participação 

O Orçamento Participativo de Cascais assenta num modelo de participação de carácter deliberativo, segundo o qual os 
participantes podem apresentar propostas e votar os projetos que consideram prioritários, até ao limite orçamental 
estabelecido para o processo e desde que se enquadrem nas normas definidas no presente documento. 

 

Artigo 5.º Componente Orçamental 

1. Ao Orçamento Participativo é atribuído um montante anual a definir pelo executivo camarário para financiar os 
projetos que os cidadãos elegerem como prioritários. 

2. O Executivo compromete-se a comtemplar esses projetos na proposta de orçamento para os anos subsequentes 
ao ano da eleição das propostas e a submetê-los à aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

 

CAPITULO II FUNCIONAMENTO 

Artigo 6.º Ciclos do Orçamento Participativo 

1. O Orçamento Participativo de Cascais está organizado com base em dois ciclos de participação: 

a) Ciclo de Decisão 

b) Ciclo de Implementação 

2. O ciclo de Decisão corresponde ao processo de apresentação de propostas, de análise técnica das mesmas e de 
votação dos projetos por parte dos cidadãos, bem como à decisão de definição orçamental. 

3. O ciclo de Implementação consiste na concretização orçamental dos projetos aprovados e  na sua entrega à 
população. 

 

SECÇÃO I – CICLO DE DECISÃO ORÇAMENTAL 

 

Artigo 7.ºEtapas do Ciclo de Decisão Orçamental 

O processo de Orçamento Participativo de Cascais tem várias fases, enumeradas e descritas nos artigos constantes do 
presente capítulo, nomeadamente: 

 

a) Preparação do processo  

b) Recolha de propostas 

c) Análise técnica 

d) Fase de reclamação e ou recurso 

e) Votação dos projetos 

f) Apresentação dos resultados 

g) Aprovação do orçamento 

 

Artigo 8.º Preparação do processo 
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A preparação do processo corresponde a todo o trabalho preparatório para a implementação do Orçamento Participativo, 
nomeadamente: 

a) Definição dos princípios e regras do Orçamento Participativo, para o ano em curso. 

b) Determinação do montante a atribuir ao processo; 

c) Definição da metodologia e criação dos instrumentos de participação; 

 

Artigo 9.º Recolha de Propostas 

1. A recolha de propostas consiste na realização de Sessões Públicas de Participação com o objetivo de promover 
a apresentação de propostas e favorecer a definição coletiva das prioridades através de um debate entre os participantes, 
consensualizando e elegendo as propostas que têm condições para prosseguir para a fase da análise técnica. 

 

2.As propostas também podem ser submetidas on-line, sendo depois validadas pela CMC e votadas pelos munícipes 
registados na plataforma. As duas mais votadas passarão de imediato à fase de análise técnica, na condição de os seus 
proponentes as apresentarem na última sessão pública de participação. 

 

Artigo 10.º Análise Técnica 

1.Após terem sido eleitas as propostas, nos termos definidos no artigo anterior, proceder-se-á à análise técnica das mesmas 
pelos serviços municipais. 

2.Previamente à análise técnica terá lugar uma reunião preparatória, com os proponentes das propostas aprovadas em 
sessão de participação, os técnicos do orçamento participativo e os técnicos dos serviços camarários competentes em 
função da natureza e características da proposta. 

 

Artigo 11.º Fase de Reclamações e ou Recurso 

1.Após a análise técnica, a Câmara Municipal torna pública, através de editais nas juntas de freguesia e nos demais locais 
de estilo, nos sítios e facebooks da CMC, a lista das propostas aprovadas e não aprovadas, para que no prazo de 10 dias 
úteis possam ser apresentadas reclamações ou recursos, às quais será dada resposta no prazo máximo de 5 dias úteis. 

2.Terminado o período de reanálise técnica previsto no número anterior, é divulgada a lista final de projetos que passam à 
Fase de Votação, através de edital nas juntas de freguesia e nos demais locais de estilo, nos sítios e nos facebooks da 
CMC. 

3.As propostas que reúnam as condições de elegibilidade, de acordo com os critérios definidos no Artigo 21º, convertem-se 
em projetos que serão posteriormente colocados a votação. 

  

Artigo 12.º Votação dos Projetos 

1. O sistema de votação nos projetos finalistas deverá garantir que todos os cidadãos que residem em Cascais 
possam votar por uma única vez, com respeito pelos princípios da liberdade de voto e do voto secreto. 

2.Os projetos submetidos a votação podem ser objeto de um voto a favor ou contra, sendo que cada votante apenas terá 
direito a uma opção de voto. 

3. A aferição final dos projetos vencedores, será efetuada através do cálculo da diferença apurada entre votos a 
favor e contra. 

 

Artigo 13.º Apresentação dos Resultados 

Os projetos mais votados serão apresentados em cerimónia pública a promover pela Câmara Municipal de Cascais e 
posteriormente publicados nos sítios e facebooks da CMC. 

 

Artigo 14.º Aprovação do Orçamento 

O Orçamento Participativo é aprovado em simultâneo com a aprovação do Orçamento Municipal pelos órgãos competentes, 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal, nos meses de Novembro e Dezembro. 
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SECÇÃO II – CICLO DE IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Artigo 15.º Etapas do Ciclo de Implementação Orçamental 

O Ciclo de implementação do Orçamento Participativo é composto pelas seguintes fases: 

a) Estudo prévio; 

b) Projeto de execução; 

c) Contratação pública/administração direta da autarquia 

d) Adjudicação/execução; 

e) Inauguração. 

Artigo 16.º Estudo prévio 

1. O estudo prévio consiste na definição e concretização genérica dos projetos, procurando adequar os documentos 
intencionais e a sua respetiva execução às pretensões dos proponentes e participantes. 

2. A adequação referida no número anterior deverá ser assegurada mediante o acompanhamento do estudo prévio 
por parte dos proponentes e pela realização de um momento de discussão pública do projeto, sempre que esta se justifique. 

 

Artigo 17.º Projeto de execução 

1.O projeto de execução consiste na definição pormenorizada das etapas da realização do projeto até à sua fase de 
inauguração. 

2.Para a realização do projeto de execução, a Câmara Municipal de Cascais recorrerá, sempre que entender, aos serviços 
municipais para a elaboração dos projetos, sem prejuízo da contratação dos serviços, fornecimentos ou empreitadas que 
em concreto se mostrem necessários ou convenientes. 

 

CAPITULO III PARTICIPAÇÃO 

Artigo 18.º Formas de Participação 

1.As sessões do Orçamento Participativo de Cascais são abertas à participação de pessoas com mais de 16 anos que 
comprovadamente residam, estudam ou trabalham no Concelho de Cascais. 

2.As propostas devem ser sempre apresentadas em nome individual, estando impedida a apresentação de propostas em 
nome coletivo. 

3.Os interessados podem participar em todas as sessões de participação, independentemente da freguesia a que pertençam 
ou estejam afetos por razões profissionais ou educativas. A participação dos interessados é feita nos seguintes termos: 

a) Participação numa Sessão Pública de Participação; 

b) Submissão de proposta on-line 

c) Votação nas propostas submetidas on-line 

d) Apresentação de recurso no período de 10 dias úteis previstos para o efeito, relativamente aos resultados 
apresentados após a fase de análise técnica; 

e) Votação dos projetos, com direito a apenas um voto por pessoa; 

f)Em qualquer momento do processo, contactando diretamente a equipa do Orçamento Participativo através dos contactos 
disponibilizados. 

4.As propostas submetidas on-line estão sujeitas aos mesmos critérios das propostas apresentadas presencialmente: os 
proponentes têm de ser moradores, estudantes ou trabalhadores no município. 

 

Artigo 19.º Sessões de Participação 

1.Os munícipes podem formalizar as suas propostas nas Sessões Públicas de Participação criadas para o efeito. 

2.Serão realizadas 2 sessões por freguesia ou união de freguesias. 
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3.Será, ainda, realizada uma sessão final onde poderão ser apresentadas propostas para todo o concelho. 

4. As Sessões Públicas de Participação funcionam com base na constituição de grupos ímpares de pessoas 
apoiados por um moderador que facilita e proporciona o diálogo e a troca de ideias entre os participantes. 

5.Cada participante pode apresentar uma proposta. As propostas podem ser de investimento ou de despesa, materiais ou 
imateriais sendo que as segundas terão que ser necessariamente na área de inovação e conhecimento. 

6.Em mesa, os participantes não são obrigados a votar, sendo que ao decidirem exercer o seu direito de voto têm a 
obrigatoriedade de pontuar todas as propostas apresentadas. 

7.Quando uma mesma proposta é aprovada em vários grupos de debate, procede-se à fusão das mesmas, numa única, 
validando-se a proposta na mesa mais votada, sendo elegível nas outras mesas a 3ª proposta que tenha reunido mais votos. 

8.O total das propostas mais votadas em cada mesa é colocado à votação de todos os participantes na Sessão Plenária. 

9.A cada participante é atribuído dois votos, devendo os mesmos serem utilizados em propostas diferentes, caso o 
participante decida exercer o seu direito de voto. 

10. O número de propostas que passam à fase da análise técnica é definido em função do número de participantes 
na respetiva sessão de participação, nos seguintes termos: 

a) 1-20 participantes/sessão: 1 proposta 

b) 21-40 participantes/sessão: 2 propostas 

c) 41-60 participantes/sessão: 3 propostas 

d) 61-80 participantes/sessão: 4 propostas 

e) 81-100 participantes/sessão: 5 propostas 

f) 101-120 participantes/sessão: 6 propostas 

g) Mais de 120 participantes/sessão: 7 propostas 

 

11.As propostas referidas no número anterior são encaminhadas para análise técnica dos serviços municipais, assim como 
as duas propostas provenientes da votação on-line, se forem apresentadas na última sessão pública de participação. 

12.As restantes propostas são registadas e constam no relatório final de cada sessão de participação. 

CAPITULO IV PROPOSTAS 

Artigo 20.º Elegibilidade das Propostas 

1. São consideradas elegíveis as propostas que cumulativamente reúnam as seguintes condições: 

a) Que se insiram no quadro de competências e atribuições próprias ou delegáveis na Câmara Municipal de Cascais, 
ou ainda, aquelas que sendo competências ou atribuições de outras entidades se destinem a fins públicos, ficando neste 
caso a sua execução condicionada à celebração de um acordo entre a Câmara Municipal de Cascais e a Entidade detentora 
dessas competências ou atribuições, até à data limite para o final da análise técnica; 

b) Sejam suficientemente específicas e delimitadas no território municipal; 

c) Não excedam o montante orçamental de 300.000,00 euros, incluindo projetos de arquitetura, especialidades e iva 
à taxa legal; 

d) Não ultrapassem os 2 anos de execução, com exceção de propostas cujo valor exija  a abertura de concurso 
público, caso em que terão um prazo alargado de execução, máximo, de 3 anos; 

e) Serem compatíveis com outros projetos e planos municipais. 

2. As propostas poderão ser apresentadas para todo o território do Concelho de Cascais, desde que dirigidas à 
freguesia onde decorra a Sessão de Participação. 

3. É motivo de exclusão de uma proposta o não respeito pelo descrito nos pontos 1.ou 2. 

4. As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projetos, com a indicação do respetivo orçamento e 
do prazo previsto para a sua execução. 

5. Poderão ainda ser fundamento de exclusão de propostas os seguintes fatores: 

a) Não ser possível à Câmara Municipal de Cascais assegurar a manutenção e funcionamento do investimento em 
causa, em função do seu custo e/ou da exigência de meios técnicos ou financeiros indisponíveis, sob fundamentação em 
sede de análise técnica; 
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b) As propostas cuja execução dependa de parcerias ou pareceres de entidades externas cujo período dilatado de 
obtenção seja incompatível com os prazos estipulados no presente regulamento para a execução das respetivas propostas. 

c) As propostas que tecnicamente sejam consideradas faseamentos sucessivos de propostas precedentes. 

6. Nos casos previstos na alínea a) do ponto anterior, o projeto poderá ser executado caso a Câmara  autorize  a  
celebração  de  um  acordo  de  iniciativa  dos  proponentes  da    proposta excluída ou de uma entidade privada por eles 
indicada, onde estes assumam a totalidade ou parte dos custos de manutenção do projeto. 

7. Não poderão ainda ser admitidas propostas que objetivamente sirvam apenas confissões religiosas e ou grupos 
políticos. 

7. Não poderão ser admitidas propostas imateriais de despesa ou investimento que não sejam na área de inovação e 
conhecimento. 

 

Artigo 21.º Limites por Áreas de Competência ou Atribuições 

1. As propostas apresentadas para a mesma área de competências ou atribuições não poderão ultrapassar 1/3 do 
orçamento total definido pela Câmara Municipal de Cascais para o respetivo ano. 

2. Para efeitos do número anterior, os projetos devem ser classificados por áreas de intervenção. 

Sendo que as áreas de investimento são: a)Espaços escolares; 

b) Espaços verdes; 

c) Equipamentos culturais e lúdicos; d)Equipamentos desportivos; e)Rede pública viária; 

f)Mobiliário urbano; g)Acessibilidades e mobilidade suave; h)Modernização Administrativa; i)Saúde; 

j) Ação social; 

k) Proteção ambiental e energia; l)Reabilitação e requalificação urbana; m)Saneamento e higiene urbana; 
n)Segurança e proteção civil; 

o)Turismo, comércio e promoção económica; p)Património cultural e histórico. 

3. Poderão ainda apresentar-se ao Orçamento Participativo projetos imateriais de Inovação e Conhecimento que se 
constituam como projetos de interesse para a generalidade do  concelho. Estas propostas são também abrangidas pelo n.º 
1 deste artigo. 

 

CAPITULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 22.º Limite à Participação 

1. Os funcionários da Autarquia e Empresas Municipais podem apresentar propostas, na qualidade de munícipes e 
ou trabalhadores do concelho, desde que estas não sejam nas áreas de competência do serviço ao qual estão vinculados. 

2. Os funcionários da Autarquia vinculados à Divisão de Cidadania e Participação diretamente envolvidos no 
processo de Orçamento Participativo e os funcionários vinculados à Unidade de Orçamento Participativo ficam inibidos de 
apresentar qualquer proposta. 

  

Artigo 23.º Direito à Informação 

1. A Câmara Municipal de Cascais garante uma regular prestação de informação em todas as fases do processo do 
Orçamento Participativo. 

2. Serão disponibilizados para consulta dos interessados todos os pareceres técnicos emitidos relativamente às 
propostas, em local a definir e a publicitar. 

 

Artigo 24.º Coordenação 

A coordenação do processo de Orçamento Participativo está a cargo do Vereador responsável pelo respetivo pelouro, sendo 
diretamente apoiado pela Unidade de Orçamento Participativo. 

 

Artigo 25.º Casos Omissos 



 

95 

 

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas, individualmente, 
no âmbito da coordenação do Orçamento Participativo. 

 

8.1.6 REGULAMENTO DE 2016 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CASCAIS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 2016 PREÂMBULO 

O Orçamento Participativo de Cascais está alicerçado na estratégia concelhia para o desenvolvimento sustentável que tem 
como Visão para 2020 que “Cascais será um concelho relevante à escala internacional, coopetitivo, alavancado por uma 
Governança moderna - assente em redes de conhecimentos e de confiança mútuas - e ancorado num prestigiado capital 
humano, na excelência dos seus recursos naturais e paisagísticos e no seu posicionamento geoestratégico”. 

Cascais é um território qualificado, marcado pelas Pessoas que nele residam, trabalham ou visitam, bem como pela dinâmica 
das atividades de elevado valor acrescentado que geram. Cascais encontra também no dinamismo e qualidade da sua 
sociedade civil um importante ativo. 

O Orçamento Participativo de Cascais resulta de cinco princípios assumidos pelo executivo municipal: 

(1) Princípio da Democracia 

(2) Princípio de Cidadania 

(3) Princípio da Transparência 

(4) Princípio de Participação 

(5) Princípio da Intervenção 

A Câmara Municipal de Cascais pretende reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte e ativa 
contribuindo para o desenvolvimento da qualidade de vida no Concelho. 

Foi com esse objetivo que em 2011 foi criado o Orçamento Participativo, iniciativa em que os munícipes de Cascais propõem, 
discutem e elegem projetos que a autarquia concretizará. 

Neste processo, que se quer de aprendizagem conjunta, visa-se contribuir para uma intervenção informada e responsável 
da população nos processos governativos locais, assim como garantir uma efetiva correspondência entre as verdadeiras 
necessidades e as naturais aspirações da população. 

A aprendizagem conjunta que o Orçamento Participativo nos proporciona leva-nos a construir uma Câmara Municipal mais 
próxima dos cidadãos, conhecedora dos seus desejos e preocupações, mas também cidadãos ainda mais informados, 
conhecedores e participativos dos processos de decisão. 

 

CAPITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º Princípio 

O Orçamento Participativo do Concelho de Cascais constitui um contributo para a valorização da democracia participativa, 
assente no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa. 

Artigo 2.º Âmbito Territorial 

O Orçamento Participativo de Cascais abrange todo o território municipal, com exceção das propostas que pela sua natureza 
(imaterial ou alargada) não se circunscrevam em exclusivo a este Território. 

  

Artigo 3.º Objetivos 

O processo do Orçamento Participativo tem os seguintes objetivos: 

a)Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes nos processos de governança local; 

b)Aproximar os munícipes dos órgãos de decisão, aumentando a transparência da atividade governativa; 

c)Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa; 

d)Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. 

 

Artigo 4.º Modelo de Participação 
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O Orçamento Participativo de Cascais assenta num modelo de participação de carácter deliberativo, segundo o qual os 
participantes podem apresentar propostas e votar os projetos que consideram prioritários, até ao limite orçamental 
estabelecido para o processo e desde que se enquadrem nas normas definidas no presente documento. 

 

Artigo 5.º Componente Orçamental 

1. Ao Orçamento Participativo é atribuído um montante anual a definir pelo executivo camarário para financiar os 
projetos que os cidadãos elegerem como prioritários. 

2. O Executivo compromete-se a comtemplar esses projetos na proposta de orçamento para os anos subsequentes 
ao ano da eleição das propostas e a submetê-los à aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

 

CAPITULO II FUNCIONAMENTO 

Artigo 6.º Ciclos do Orçamento Participativo 

1. O Orçamento Participativo de Cascais está organizado com base em dois ciclos de participação: 

a) Ciclo de Decisão 

b) Ciclo de Implementação 

2. O ciclo de Decisão corresponde ao processo de apresentação de propostas, de análise técnica das mesmas e de 
votação dos projetos por parte dos cidadãos, bem como à decisão de definição orçamental. 

3. O ciclo de Implementação consiste na concretização orçamental dos projetos aprovados e  na sua entrega à 
população. 

 

SECÇÃO I – CICLO DE DECISÃO ORÇAMENTAL 

Artigo 7.º Etapas do Ciclo de Decisão Orçamental 

O processo de Orçamento Participativo de Cascais tem várias fases, enumeradas e descritas nos artigos constantes do 
presente capítulo, nomeadamente: 

 

a) Preparação do processo 

b) Recolha de propostas 

c) Análise técnica 

d) Fase de reclamação e ou recurso 

e) Votação dos projetos 

f) Apresentação dos resultados 

g) Aprovação do orçamento 

 

Artigo 8.º Preparação do processo 

A preparação do processo corresponde a todo o trabalho preparatório para a implementação do Orçamento Participativo, 
nomeadamente: 

a) Definição dos princípios e regras do Orçamento Participativo, para o ano em curso. 

b) Determinação do montante a atribuir ao processo; 

c) Definição da metodologia e criação dos instrumentos de participação; 

 

Artigo 9.º Recolha de Propostas 

1. A recolha de propostas consiste na realização de Sessões Públicas de Participação com o objetivo de promover 
a apresentação de propostas e favorecer a definição coletiva das prioridades através de um debate entre os participantes, 
consensualizando e elegendo as propostas que têm condições para prosseguir para a fase da análise técnica. 
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2.As propostas também podem ser submetidas on-line, sendo depois validadas pela CMC e votadas pelos munícipes 
registados na plataforma. As duas mais votadas passarão de imediato à fase de análise técnica, na condição de os seus 
proponentes as apresentarem na última sessão pública de participação. 

 

Artigo 10.º Análise Técnica 

1.Após terem sido eleitas as propostas, nos termos definidos no artigo anterior, proceder-se-á à análise técnica das mesmas 
pelos serviços municipais. 

2.Previamente à análise técnica terá lugar uma reunião preparatória, com os proponentes das propostas aprovadas em 
sessão de participação, os técnicos do orçamento participativo e os técnicos dos serviços camarários competentes em 
função da natureza e características da proposta. 

 

Artigo 11.º Fase de Reclamações e ou Recurso 

1.Após a análise técnica, a Câmara Municipal torna pública, através de editais nas juntas de freguesia e nos demais locais 
de estilo, nos sítios e facebooks da CMC, a lista das propostas aprovadas e não aprovadas, para que no prazo de 10 dias 
úteis possam ser apresentadas reclamações ou recursos, às quais será dada resposta no prazo máximo de 5 dias úteis. 

2.Terminado o período de reanálise técnica previsto no número anterior, é divulgada a lista final de projetos que passam à 
Fase de Votação, através de edital nas juntas de freguesia e nos demais locais de estilo, nos sítios e nos facebooks da 
CMC. 

3.As propostas que reúnam as condições de elegibilidade, de acordo com os critérios definidos no Artigo 21º, convertem-se 
em projetos que serão posteriormente colocados a votação. 

  

Artigo 12.º Votação dos Projetos 

1.O sistema de votação nos projetos finalistas deverá garantir que todos os cidadãos que residem em Cascais possam votar 
por uma única vez, com respeito pelos princípios da liberdade de voto e do voto secreto. 

2.Os projetos submetidos a votação podem ser objeto de um voto a favor ou contra, sendo que cada votante apenas terá 
direito a uma opção de voto. 

3. A aferição final dos projetos vencedores, será efetuada através do cálculo da diferença apurada entre votos a 
favor e contra. 

 

Artigo 13.º Apresentação dos Resultados 

Os projetos mais votados serão apresentados em cerimónia pública a promover pela Câmara Municipal de Cascais e 
posteriormente publicados nos sítios e facebooks da CMC. 

 

Artigo 14.º Aprovação do Orçamento 

O Orçamento Participativo é aprovado em simultâneo com a aprovação do Orçamento Municipal pelos órgãos competentes, 
Câmara Municipal e Assembleia Municipal, nos meses de Novembro e Dezembro. 

 

SECÇÃO II – CICLO DE IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTAL 

Artigo 15.º Etapas do Ciclo de Implementação Orçamental 

O Ciclo de implementação do Orçamento Participativo é composto pelas seguintes fases: 

a) Estudo prévio; 

b) Projeto de execução; 

c) Contratação pública/administração direta da autarquia 

d) Adjudicação/execução; 

e) Inauguração. 
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Artigo 16.º Estudo prévio 

1. O estudo prévio consiste na definição e concretização genérica dos projetos, procurando adequar os documentos 
intencionais e a sua respetiva execução às pretensões dos proponentes e participantes. 

2. A adequação referida no número anterior deverá ser assegurada mediante o acompanhamento do estudo prévio 
por parte dos proponentes e pela realização de um momento de discussão pública do projeto, sempre que esta se justifique. 

 

Artigo 17.º Projeto de execução 

1.O projeto de execução consiste na definição pormenorizada das etapas da realização do projeto até à sua fase de 
inauguração. 

2.Para a realização do projeto de execução, a Câmara Municipal de Cascais recorrerá, sempre que entender, aos serviços 
municipais para a elaboração dos projetos, sem prejuízo da contratação dos serviços, fornecimentos ou empreitadas que 
em concreto se mostrem necessários ou convenientes. 

 

CAPITULO III PARTICIPAÇÃO 

Artigo 18.º Formas de Participação 

1.As sessões do Orçamento Participativo de Cascais são abertas à participação de pessoas com mais de 16 anos que 
comprovadamente residam, estudam ou trabalham no Concelho de Cascais. 

2.As propostas devem ser sempre apresentadas em nome individual, estando impedida a apresentação de propostas em 
nome coletivo. 

3.Os interessados podem participar em todas as sessões de participação, independentemente da freguesia a que pertençam 
ou estejam afetos por razões profissionais ou educativas. A participação dos interessados é feita nos seguintes termos: 

a) Participação numa Sessão Pública de Participação; 

b) Submissão de proposta on-line 

c) Votação nas propostas submetidas on-line 

d) Apresentação de recurso no período de 10 dias úteis previstos para o efeito, relativamente aos resultados 
apresentados após a fase de análise técnica; 

e) Votação dos projetos, com direito a apenas um voto por pessoa; 

f) Em qualquer momento do processo, contactando diretamente a equipa do Orçamento Participativo através dos contactos 
disponibilizados. 

4.As propostas submetidas on-line estão sujeitas aos mesmos critérios das propostas apresentadas presencialmente: os 
proponentes têm de ser moradores, estudantes ou trabalhadores no município. 

 

Artigo 19.º Sessões de Participação 

1.Os munícipes podem formalizar as suas propostas nas Sessões Públicas de Participação criadas para o efeito. 

2.Serão realizadas 2 sessões por freguesia ou união de freguesias. 

3.Será, ainda, realizada uma sessão final onde poderão ser apresentadas propostas para todo o concelho. 

4. As Sessões Públicas de Participação funcionam com base na constituição de grupos ímpares de pessoas 
apoiados por um moderador que facilita e proporciona o diálogo e a troca de ideias entre os participantes. 

5.Cada participante pode apresentar uma proposta. As propostas podem ser de investimento ou de despesa, materiais ou 
imateriais sendo que as segundas terão que ser necessariamente na área de inovação e conhecimento. 

6.Em mesa, os participantes não são obrigados a votar, sendo que ao decidirem exercer o seu direito de voto têm a 
obrigatoriedade de pontuar todas as propostas apresentadas. 

7.Quando uma mesma proposta é aprovada em vários grupos de debate, procede-se à fusão das mesmas, numa única, 
validando-se a proposta na mesa mais votada, sendo elegível nas outras mesas a 3ª proposta que tenha reunido mais votos. 

8.O total das propostas mais votadas em cada mesa é colocado à votação de todos os participantes na Sessão Plenária. 
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9.A cada participante é atribuído dois votos, devendo os mesmos serem utilizados em propostas diferentes, caso o 
participante decida exercer o seu direito de voto. 

10. O número de propostas que passam à fase da análise técnica é definido em função do número de participantes 
na respetiva sessão de participação, nos seguintes termos: 

a) 1-20 participantes/sessão: 1 proposta 

b) 21-40 participantes/sessão: 2 propostas 

c) 41-60 participantes/sessão: 3 propostas 

d) 61-80 participantes/sessão: 4 propostas 

e) 81-100 participantes/sessão: 5 propostas 

f) 101-120 participantes/sessão: 6 propostas 

g) Mais de 120 participantes/sessão: 7 propostas 

 

11.As propostas referidas no número anterior são encaminhadas para análise técnica dos serviços municipais, assim como 
as duas propostas provenientes da votação on-line, se forem apresentadas na última sessão pública de participação. 

12.As restantes propostas são registadas e constam no relatório final de cada sessão de participação. 

 

CAPITULO IV PROPOSTAS 

Artigo 20.º Elegibilidade das Propostas 

1. São consideradas elegíveis as propostas que cumulativamente reúnam as seguintes condições: 

a)Que se insiram no quadro de competências e atribuições próprias ou delegáveis na Câmara Municipal de Cascais, ou 
ainda, aquelas que sendo competências ou atribuições de outras entidades se destinem a fins públicos, ficando neste caso 
a sua execução condicionada à celebração de um acordo entre a Câmara Municipal de Cascais e a Entidade detentora 
dessas competências ou atribuições, até à data limite para o final da análise técnica; 

b)Sejam suficientemente específicas e delimitadas no território municipal; 

c)Não excedam o montante orçamental de 300.000,00 euros, incluindo projetos de arquitetura, especialidades e iva à taxa 
legal; 

d)Não ultrapassem os 2 anos de execução, com exceção de propostas cujo valor exija  a abertura de concurso público, caso 
em que terão um prazo alargado de execução, máximo, de 3 anos; 

e)Serem compatíveis com outros projetos e planos municipais. 

2.As propostas poderão ser apresentadas para todo o território do Concelho de Cascais, desde que dirigidas à freguesia 
onde decorra a Sessão de Participação. 

3.É motivo de exclusão de uma proposta o não respeito pelo descrito nos pontos 1.ou 2. 

4.As propostas consideradas elegíveis são transformadas em projetos, com a indicação do respetivo orçamento e do prazo 
previsto para a sua execução. 

5.Poderão ainda ser fundamento de exclusão de propostas os seguintes fatores: 

a)Não ser possível à Câmara Municipal de Cascais assegurar a manutenção e funcionamento do investimento em causa, 
em função do seu custo e/ou da exigência de meios técnicos ou financeiros indisponíveis, sob fundamentação em sede de 
análise técnica; 

b)As propostas cuja execução dependa de parcerias ou pareceres de entidades externas cujo período dilatado de obtenção 
seja incompatível com os prazos estipulados no presente regulamento para a execução das respetivas propostas. 

c)As propostas que tecnicamente sejam consideradas faseamentos sucessivos de propostas precedentes. 

6.Nos casos previstos na alínea a) do ponto anterior, o projeto poderá ser executado caso a Câmara  autorize  a  celebração  
de  um  acordo  de  iniciativa  dos  proponentes  da    proposta excluída ou de uma entidade privada por eles indicada, onde 
estes assumam a totalidade ou parte dos custos de manutenção do projeto. 

7.Não poderão ainda ser admitidas propostas que objetivamente sirvam apenas confissões religiosas e ou grupos políticos. 

7. Não poderão ser admitidas propostas imateriais de despesa ou investimento que não sejam na área de inovação e 
conhecimento. 
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Artigo 21.º Limites por Áreas de Competência ou Atribuições 

1.As propostas apresentadas para a mesma área de competências ou atribuições não poderão ultrapassar 1/3 do orçamento 
total definido pela Câmara Municipal de Cascais para o respetivo ano. 

2.Para efeitos do número anterior, os projetos devem ser classificados por áreas de intervenção. 

Sendo que as áreas de investimento são: a)Espaços escolares; 

b) Espaços verdes; 

c) Equipamentos culturais e lúdicos; d)Equipamentos desportivos; e)Rede pública viária; 

f)Mobiliário urbano; g)Acessibilidades e mobilidade suave; h)Modernização Administrativa; i)Saúde; 

j) Ação social; 

k) Proteção ambiental e energia; l)Reabilitação e requalificação urbana; m)Saneamento e higiene urbana; 
n)Segurança e proteção civil; 

o)Turismo, comércio e promoção económica; p)Património cultural e histórico. 

3. Poderão ainda apresentar-se ao Orçamento Participativo projetos imateriais de Inovação e Conhecimento que se 
constituam como projetos de interesse para a generalidade do  concelho. Estas propostas são também abrangidas pelo n.º 
1 deste artigo. 

CAPITULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 22.º Limite à Participação 

1.Os funcionários da Autarquia e Empresas Municipais podem apresentar propostas, na qualidade de munícipes e ou 
trabalhadores do concelho, desde que estas não sejam nas áreas de competência do serviço ao qual estão vinculados. 

2.Os funcionários da Autarquia vinculados à Divisão de Cidadania e Participação diretamente envolvidos no processo de 
Orçamento Participativo e os funcionários vinculados à Unidade de Orçamento Participativo ficam inibidos de apresentar 
qualquer proposta. 

Artigo 23.º Direito à Informação 

1. A Câmara Municipal de Cascais garante uma regular prestação de informação em todas as fases do processo do 
Orçamento Participativo. 

2.Serão disponibilizados para consulta dos interessados todos os pareceres técnicos emitidos relativamente às propostas, 
em local a definir e a publicitar. 

Artigo 24.º Coordenação 

A coordenação do processo de Orçamento Participativo está a cargo do Vereador responsável pelo respetivo pelouro, sendo 
diretamente apoiado pela Unidade de Orçamento Participativo. 

Artigo 25.º Casos Omissos 

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas, individualmente, 
no âmbito da coordenação do Orçamento Participativo.
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