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PROJETO 

Nome do Projeto: 
 

Orçamento Participativo 2018 

Contexto: 

 

O que é o Orçamento Participativo? 

É um mecanismo de democracia participativa que permite aos cidadãos 

decidirem sobre uma parte do orçamento municipal. No Orçamento 

Participativo (OP) Cascais, o executivo destaca uma parte do orçamento 

e convida todos os cidadãos a identificar, debater e priorizar projetos 

para o Concelho. 

 

Como se participa? 

Os cidadãos poderão participar na fase de discussão e apresentação de 

propostas e também na fase de votação dos projetos finalistas. As 

propostas podem ser apresentadas online e/ou nas sessões de 

participação pública que serão organizadas por todo o concelho. A 

participação é feita em nome individual e tem como objetivo a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade. As propostas mais votadas serão 

submetidas à avaliação da equipa técnica da autarquia e após validação 

são colocadas a votação. Na fase de votação os cidadãos poderão 

participar enviando um SMS gratuito e escolhendo dois projetos de 

diferentes áreas de competência.   

Os projetos mais votados serão concretizados, pela autarquia no prazo 

máximo de três anos. 

Atividades a 

Desenvolver: 

 

Divulgação da dinâmica de votação do OP 2018 a toda a população do 

concelho. 

Para tal existirá um stand no CascaiShopping, assegurado por uma 

equipa de duas pessoas (um elemento Promove-te e um elemento da 

equipa do Orçamento Participativo), implicando 70 turnos de seis horas 

ao longo de toda a campanha desta fase. 

Será ainda criada uma equipa de 4 elementos (volantes) que 

assegurarão a divulgação nas estações ferroviárias, feiras, mercados e 

outros locais do concelho que se entenda por conveniente. Apenas esta 

última equipa terá transporte assegurado pela CMC. 

Os jovens candidatos a este projeto serão alvo de uma entrevista de 

seleção a ter lugar nos dias 25 e 26 de Outubro em horário a definir. 

Nº de vagas: 
 

12 

Requisitos 

específicos: 

 

Assiduidade, espirito dinâmico e comunitário. Sentido elevado de 

responsabilidade face à atividade a desenvolver. 

 

Local da atividade: 

 

Concelho de Cascais. 
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Data e Horário: 

De 3 de novembro a 7 de dezembro de 2018, em turnos a constituir de 

quatro ou seis horas no intervalo entre as 7:00h e as 22:00h. 

 

Serão constituídas equipas rotativas, pelo que não é necessário 

terem disponibilidade para todas as datas assinaladas. 

Os participantes selecionados terão um briefing inicial a ter lugar 

no dia 30 de outubro, pelas 20:00h no Auditório do Centro 

Cultural de Cascais 

 

Bolsa a atribuir: 

 

A Bolsa será calculada de acordo com o número de horas (3,50€/hora) 

realizadas e segundo as normas do Programa. 

Data limite de 

candidatura: 

 

Até 22 de Outubro 

 

 


