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PROTOCOLO GERAL A SUBSCREVER ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

MADRID, VEREAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, TRANSPARENCIA E DE 

GOVERNO ABERTO E A CÂMARA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXX……PARA O 

INÍCIO DE COLABORAÇÃO E ARRANQUE DO MODELO DE PARTICIPAÇÃO 

CIDADÃ NA CÂMARA MUNICIPAL DE XXXX………………. 

Madrid, a xxx de XXXXX de 201x  

REUNEM-SE 

Em representação da Câmara Municipal de Madrid, Sr. PABLO SOTO BRAVO com o B.I. 

50876105J, Delegado da Área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e de Governo 

Aberto, nomeado por despacho da Presidente da Câmara Municipal a 13 de Junho de 2015, 

exercendo baixo o Acordo da Vereação da Cidade de Madrid de 29 de outubro de 2015 e da 

sua alteração a 4 de fevereiro de 2016, pelo qual se estabelece a organização e competências da 

Área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e Governo Aberto e se delegam 

competências do seu titular nos titulares dos órgãos de governo, e se delegam as relativas à 

celebração de convénios que lhes são atribuídas à Presidente da Câmara pelo art.º 14.3 k) da 

Lei de Capitalização e Regime Especial de Madrid 22/2006 de 4 de julho. 

Em representação da Câmara Municipal XXXX, o Sr./Srª. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com o B.I. número XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX, e Numero de Contribuinte XXXXXXXXXX com residência a efeitos do 

presente Acordo em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e de acordo com a autorização 

expressa estabelecida no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

É reconhecida a ambos capacidade suficiente para subscrever o presente protocolo 

 

DECLARAM 
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I.- Que a Área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e de Governo Aberto da 

Câmara Municipal de Madrid, tem, entre outras competências, as de manter as relações da 

Câmara Municipal de Madrid em matéria de participação cidadã com as Administrações 

Públicas e outros organismos, instituições e associações nacionais e internacionais, assim como 

com as Áreas de Governo e as Freguesias. 

Nesse sentido, também tem atribuídas as funções para estabelecer novas vias para a participação 

dos cidadãos que promovam a participação formalizada e individual para promover o direito de 

participação, bem como promover e coordenar os projetos da Câmara Municipal de Madrid em 

termos de participação cidadã, segundo o previsto no acordo da Vereação da Cidade de Madrid 

a 29 de outubro de 2015, bem como a sua modificação a 4 de fevereiro de 2016, que estabelece 

a Organização e Competências da Área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e de 

Governo Aberto. 

II.- Que a Câmara Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

III- Que a Área de Governo de Participação Cidadã Transparência e de Governo Aberto, 

desenvolveu um modelo de participação cidadã, com base na participação direta e individual, 

em conformidade com as disposições de Regulamento Orgânico de Participação Cidadã da 

Câmara Municipal de Madrid, que é baseado em três apresentações, permitindo a participação 

dos cidadãos nos assuntos públicos, sem prejuízo de outras futuras que poderiam ser 

implementadas: 

a) Audiência Pública: pela qual a Câmara Municipal pode apresentar a discussão 

participativa da cidadania os assuntos especialmente significativos de ação 

municipal. 

b) Direito de Proposta: pela qual os cidadãos podem ir individualmente ou 

coletivamente a qualquer autoridade ou organismo municipal para apresentar 

propostas de ação para a melhoria da cidade. 

c) Orçamentos Participativos: pelo que os cidadãos participam na tomada de decisões 

sobre o investimento de uma parte dos Orçamentos Municipais da Câmara 

Municipal de Madrid. 
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IV.- O modelo de participação, fundamenta-se num portal de Governo Aberto, chamado 

http://decide.madrid.es sob licença AGPLv3 e sob a aplicação Cônsul. O modelo desenvolvido 

e implementado pela Câmara Municipal de Madrid, é passível de aplicação por outras 

administrações, que podem tirar proveito da experiência de Madrid, para adaptá-la à sua 

estrutura. 

No seguimento do indicado, a criação de vias de comunicação, apoio e entendimento mútuo, 

permite compartilhar conhecimentos e experiências, o que irá implicar uma melhoria contínua 

do modelo de participação ao qual serão adicionadas experiências e visões de outras 

Administrações Públicas.  

V.- Que a Câmara Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULAS: 

PRIMEIRO. Objeto do Protocolo. 

O presente Protocolo Geral de Ação visa definir objetivos comuns de acão no domínio da 

participação individual e direta dos cidadãos nas decisões de Governo; articular a cooperação 

entre as partes no estabelecimento de um quadro de entendimento que permita essa participação 

cidadã; colaborar para estabelecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do 

modelo de participação cidadã. 

SEGUNDA.- Diretrizes de orientação entre as partes.  

2.1. A área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e Governo Aberto, põe à 

disposição da Câmara Municipal de xxxxxxxxxxxxxxx a cooperação necessária para a 

implementação do modelo de participação individual e direta dos cidadãos nas decisões de 

Governo. 

http://decide.madrid.es/
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2.2. A área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e Governo Aberto, põe à 

disposição da Câmara Municipal de xxxxxxxxxxxxxxx a cooperação necessária para a 

implementação do modelo de participação cidadã individual e direta.  

2.3. A Câmara Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxx, usará os conhecimentos e ferramentas que, 

em consequência da colaboração estabelecida no presente protocolo, coloque à sua disposição 

a Área de Governo de Participação Cidadã, Transparência e Governo Aberto, para implementar 

todos ou alguns dos seguintes aspetos da participação do cidadão, quer individual quer 

diretamente: 

a) Propostas cidadãs 

Ferramenta de participação que permite aos cidadãos fazer uma proposta para a melhoria 

da cidade e que esta seja apoiada pelo resto dos cidadãos e se tem apoio suficiente para 

ser colocada em prática.  

(b) Audiência pública sobre atuações em concreto 

Ferramenta de participação que permita submeter à decisão cidadã, uma parte das 

iniciativas que a Câmara Municipal queira fazer.  

(c) Orçamentos participativos 

Ferramenta de participação que uma parte do orçamento da Câmara Municipal será 

investida no que seja decidido diretamente pela cidadania e para isso cada cidadão faça 

propostas de gastos e dê o seu apoio às iniciativas de outros cidadãos. O financiamento 

das propostas com mais apoios será reportado aos orçamentos da entidade. 

2.4. A Câmara Municipal de xxxxxxxxxxxxxxx pode utilizar, compartir e adaptar-se à 

experiência compartilhada pela Câmara Municipal de Madrid para estabelecer as bases do 

quadro necessário para a implantação do modelo da participação direta e individual do cidadão.  
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2.5. Em correspondência com as diretrizes de orientação estabelecidas nas seções 2.1 e 2.2 do 

presente protocolo, a (Entidade) pode por à disposição da Área de Governo de Participação 

Cidadã, Transparência e de Governo Aberto as ferramentas para a melhoria da transparência 

que tenha desenvolvida ou possa desenvolver-se durante o prazo de vigência acordado neste 

instrumento, cuja utilização não esteja sujeita a pagamento ou licença prévia. 

Entende-se por ferramentas para melhoria da transparência todos os desenvolvimentos 

informáticos que facilitem ou melhorem a visualização da publicidade ativa, a gestão eletrónica 

do procedimento de acesso à informação pública e coloque à disposição e tratamento da 

informação, suscetível de reutilização (dados abertos). 

 2.6 As partes reconhecem expressamente que este protocolo geral de ação, não é nem pode ser 

fonte de obrigações legais executórias entre elas ou por parte de terceiros, sendo o único 

determinante das orientações, ou recomendações não vinculativas.  

2.7. Ambas as partes colocam-se à disposição de terceiros para divulgar o modelo de 

participação de cidadão individual e direta, colaborando sempre que possível. 

TERCEIRO.- Vigência e regime jurídico. 

 3.1. Vigência: A estrutura de colaboração decorrente do presente PROTOCOLO GERAL de 

AÇÃO tem uma vigência de quatro anos.  

 

3.2. Cláusula de Exclusão: Qualquer das partes pode desvincular-se das orientações e 

diretrizes ao amparo do mesmo em qualquer momento, notificando a outra.  

 

3.3. Regime Jurídico Este protocolo é regido pelas leis de procedimento administrativo comum 

e do regime jurídico do setor público, não pode ser fonte nem de obrigações ou direitos entre 

as partes.  

 

Como um exemplo de cumprimento dos objetivos estabelecidos no corpo do presente 

PROTOCOLO GERAL DE ATUAÇÃO, os intervenientes identificados no cabeçalho~, 
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assinam o presente instrumento em duplicado, no lugar e datas acima indicadas, sendo uma 

cópia distribuída a cada uma das partes. 

 

Madrid,..........de...............de 201X 

 

 

O DELEGADO DA ÁREA 

GOVERNAMENTAL DE 

PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO, 

TRANSPARÊNCIA  

E GOVERNO ABERTO 

 

 

 

 

 

SR. PABLO SOTO BRAVO 

 

XXXXXXX 

 


