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Núcleos Locais de Protecção Civil
eleitos melhor prática de participação

Rede de Autarquias Participativas distinguiu instrumento promovido pela Protecção Civil do Funchal, foto dr
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Os Núcleos Locais de Protecção Ci-
vil do Funchal foram eleitos ontem,
numa cerimónia oficial que decor-
reu em Odemira, como a melhor
prática de participação do país, ven-
cendo a nível nacional o Prémio de
Boas Práticas de Participação 2018,
promovido pela Rede de Autarquias
Participativas (RAP), e que cumpriu
a sua 4 a edição.

O vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal do Funchal (CMF), Miguel
Silva Gouveia, ficou encarregue de
receber o prémio em nome do Mu-
nicípio e agradeceu "este reconheci-
mento nacional que os Núcleos de

Protecção Civil mereceram enquan-
to instrumento de democracia parti-
cipativa, sendo considerados a me-
lhor prática do país, o que espera-
mos possa servir de inspiração a

muitas outras localidades que se de-
param com desafios semelhantes
aos do Funchal."

Os núcleos foram a prática me-
lhor classificada pela avaliação preli-
minar do júri e a segunda mais vota-
da na fase de votação pública, que
decorreu entre 18 Março e 26 de

Abril, em todo o país. A decisão

quanto às práticas vencedoras (um
vencedor e uma menção honrosa
atribuída ao segundo lugar) foi to-
mada tendo por base a pontuação
atribuída pelo júri e os resultados da
votação pública, tendo cada uma de-
las um peso de 50%.

Os Núcleos de Protecção Civil
do Funchal foram, assim, conside-
rados a melhor prática de partici-
pação portuguesa, batendo o "Pro-
jecto Educativo Municipal - Lei-
ria Concelho Educador", da Câ-
mara Municipal de Leiria, que fi-
cou em 2 o lugar.

No ano passado, o Funchal já ti-

MIGUEL GOUVEIA DIZ
QUE ABSTENÇÃO ALTA
NAS 'EUROPEIAS' NÃO
AFECTA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
nha recebido uma menção honrosa,
no âmbito deste mesmo prémio, en-
tregue então ao Orçamento Partici-
pativo do Funchal.

"Desde o primeiro Orçamento
Participativo do Funchal, temos fei-
to um trabalho notável ao nível da
Democracia Participativa, o qual
tem sido, não só pioneiro na Região,
como de excelência a nível do país",
recorda o vice-presidente da CMF.

"Desta vez, foi-nos distinguido
este trabalho conjunto em coordena-

ção com as populações, no sentindo
de estas serem uma primeira força
de protecção civil de proximidade.



Acredito, por isso, que apesar daqui-
lo que se assistiu nas Eleições Euro-
peias, com uma abstenção recorde a

sugerir que os instrumentos da de-
mocracia tradicional vão perdendo o
seu vigor, aqui no Funchal fica de-
monstrado que a democracia parti-
cipativa cresce, o que confirma que
os cidadãos querem participar na
construção e na vida activa da socie-

dade", reagiu Miguel Silva Gouveia.

Funchal triunfou entre 17
candidaturas
O Prémio de Boas Práticas de Parti-

cipação destina-se aos membros da
Rede de Autarquias Participativas, e

representa um incentivo à imple-
mentação, disseminação e valoriza-
ção de práticas inovadoras de demo-
cracia participativa ao nível local.
Foram recebidas, este ano, 17 práti-
cas candidatas, tendo as mesmas
sido analisadas por um júri indepen-
dente constituído por quatro entida-
des: Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, Observató-
rio Internacional da Democracia
Participativa, Associação In Loco e

Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra. Os Núcleos
de Protecção Civil do Funchal reco-
lheram um total de 1001 votos.


