
  

RECEÇÃO E PREENCHIMENTO DOS INQUÉRITOS 9:00 - 9:30 

 
OBJETIVOS DO WORKSHOP 9:30 - 9:45 

•Breve explicação de Lucinda Caetano sobre os objetivos que o workshop pretende atingir no âmbito da participação 
pública e da cidadania. 

APRESENTAÇÃO SOBRE EXEMPLOS DE PARTICIPAÇÃO 9:45 - 10:15 

•Apresentação por Ana Rita Queirós e Mónica Lopes sobre exemplos de participação pública, incluindo plataformas 
interativas, facilitadoras dessa participação, tanto em Portugal quanto noutros países.  

PAUSA PARA CAFÉ 10:15 - 10:30 

 

 APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 10:30 - 10:45  

•Apresentação por Lucinda Caetano sobre os instrumentos de gestão territorial eficazes em Portimão e explicitação do 
significado prático dos parâmetros urbanísticos. 

EXERCÍCIO INTERATIVO 10:45 - 11:15 

•Exercício interativo sobre formas urbanas, parâmetros urbanísticos e qualidade urbana, liderado por Lucinda Caetano e Ana 
Rita Queirós, com recurso a votação dos participantes, como recurso à questões tipo: qual a proposta que cumpre os 
parâmetros urbanísticos e qual promove melhor qualidade urbana e porque.  

TIPOLOGIAS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 11:15 - 11:45 

•Apresentação de Lucinda Caetano sobre tipologias de participação (ativa/ semi-ativa e passiva), dos canais “oficiais” de 
participação em democracia representativa e sobre resultados da investigação sobre participação nas Assembleias 
Municipais, nas reuniões de Câmara e no âmbito dos IGT´s, incluindo as razões apresentadas nas entrevistas semiestruturadas 
e nos inquéritos. 

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE DA TARDE 11:45 - 12:00 

•Apresentação por Luís Manata e Silva sobre o trabalho da tarde e a metodologia CUSTOMER JOURNEY MAP 

PAUSA PARA ALMOÇO 12:00 - 13:30 
 

ESCOLHA DE  IDEIAS 13:30 - 14:30 

•Seleção por mesa de duas ideias a apresentar à Câmara Municipal escolhendo os canais de participação mais apropriados 
face aos modelos apresentados. 

CUSTOMER JOURNEY MAP  14:30 - 15:30 

•CUSTOMER JOURNEY MAP com a orientação do facilitador e proposta de eventuais novos canais de participação pública.  

PAUSA PARA CAFÉ 15:30 - 16:00 

APRESENTAÇÃO PELOS FACILITADORES DOS RESULTADOS  AOS PARTICIPANTES 16:00 - 16:45 

CONCLUSÕES E ENCERRAMENTO 16:45 - 17:00 

 

PROGRAMA GERAL 


