CICLO DE FORMAÇÕES REGIONAIS
Funchal, 16 e 17 de março de 2017

APRESENTAÇÃO
A Formação da Região da Madeira insere-se no Ciclo de Formações Regionais 2017, organizado
pela Rede de Autarquias Participativas.

A formação do Funchal comporta três momentos-chave, nomeadamente:


Apresentação do Prémio de Boas Práticas URBACT, por Ana Resende, da Direção-Geral
do Território. Este concurso está aberto até 31 de março de 2017 e destina-se a todas
as autoridades locais que queiram ver reconhecida uma boa prática urbana. As
selecionadas receberão o título de URBACT Good Practice City, que garante um elevado
reconhecimento a nível internacional, ficando bem posicionadas para vir a partilhar as
suas Boas Práticas com outras cidades, no âmbito de uma Rede de Transferência
(concurso a lançar no mês de setembro de 2017, no âmbito do Programa URBACT).



A monitorização e avaliação dos Orçamentos Participativos. Estes processos têm vindo
a merecer uma atenção crescente por parte de diferentes atores políticos da sociedade
portuguesa, com destaque para as Autarquias, Universidades, Organizações da
Sociedade Civil e o próprio Governo. Uma tão rápida e alargada disseminação destas
práticas coloca desafios do ponto de vista da monitorização e avaliação, exercícios
essenciais para a compreensão das suas múltiplas dimensões, para a melhoria contínua
e sustentabilidade futura. De acordo com este entendimento, a formação prevê a
apresentação de um modelo de avaliação para os dois ciclos do OP.



Os Núcleos de Defesa Civil no Funchal. Pensados para atuar nas áreas de risco,
implementando ações preventivas e de educação das comunidades, estes núcleos
contribuem para uma maior resiliência dos espaços e preparam as comunidades para
agir perante a eminência de desastres. O Funchal partilha a sua experiência na criação
destes núcleos, como primeira linha de prevenção e atuação perante o desastre.

+ INFO 289 840 860 | portugalparticipa@in-loco.pt



Planeamento Estratégico Participado e Ordenamento do Território. Pensar o território
atendendo às estruturas humanas que o integram, tornando-o acessível e adaptado às
necessidades das comunidades locais, ou dos que o visitam, é cada vez mais uma
preocupação dos municípios. Nesse sentido, a tónica está cada vez mais no
planeamento do território e no envolvimento e auscultação dos que o ocupam. Com
esta formação pretende-se abordar formas inteligentes de pensar o território e como
envolver as populações nesse processo.



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

+ INFO 289 840 860 | portugalparticipa@in-loco.pt

PROGRAMA – 16 e 17 de março
16/03
09.00 RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES
09.30 SESSÃO DE ABERTURA
Representante da Câmara Municipal do Funchal
Representante da Rede de Autarquias Participativas

10:00 APRESENTAÇÃO DO PRÉMIO DE BOAS PRÁTICAS URBACT
Ana Resende, Direção-Geral do Território

10:30 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS-CHAVE DA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO OP
Nelson Dias, Associação In Loco

11:00 PAUSA
12:00 OS NÚCLEOS DE DEFESA COMUNITÁRIA NO FUNCHAL
Domingos Rodrigues, Câmara Municipal do Funchal

13:00 ALMOÇO
14:30 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPADO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Paulo Cottino, KCity

17:30 FIM DOS TRABALHOS DO DIA
17/03
10.00 APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA EMPATIA - SISTEMA INTEGRADO DE
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
13:00 FIM DOS TRABALHOS
INSCRIÇÕES
Realize a sua inscrição clicando aqui.

LOCAL
Câmara Municipal do Funchal, Praça do Município, 9004-512 Funchal

PARCEIROS
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