


O que é ? 

Uma aplicação que permite aos cidadãos participarem diferentes 

tipos de ocorrências na via pública 

Torna cada cidadão um interlocutor privilegiado, capaz de 

facilmente reportarem situações que necessitam a intervenção da Câmara 

Municipal de Cascais! 

Tem ainda acesso a alertas que podem ser importantes para o seu dia-

a-dia, como cortes de abastecimento de água, restrições em abastecimento de 

energia, condicionamentos de trânsito, etc. 

Podem ainda ver sugestões de eventos promovidos em Cascais 



Permite à câmara ter conhecimento mais célere de situações no território que 

requerem a sua intervenção, permitindo uma resposta mais eficaz  

Canal direto, que permite uma relação mais próxima entre o cidadão 

e a câmara 

Promove a transparência, uma vez que o cidadão pode acompanhar 

através da aplicação o estado das participações 

Vantagens? 

Incentivo à participação e cidadania ativa, disponibilizando aos cidadãos 

mais um instrumento de ligação  para o exercício da sua cidadania de forma plena 



Como funciona ? 

Fazer download da 

aplicação para o telemóvel: 

estão disponíveis a versão 

android e iphone 



Como funciona ? 

 

Fazer uma participação 

Aceder à aplicação no seu 

desktop do telemóvel 

Clicar em nova participação 



Como funciona? 

 

Fazer uma participação 

Preencher com os seus 

dados: nome e e-mail 

Clicar em próximo > 



Como funciona? 

 

Fazer uma participação 

Selecionar uma das 

categorias e acrescentar 

dados para melhor 

esclarecimento da situação 

Clicar em próximo > 



Categorias disponíveis 

- Objetos fora de uso (Exs.: recolha de móveis, eletrodomésticos, sofás, madeiras …) 

- Cortes de jardins (Exs.: recolha de cortes de jardins efetuados …)  

- Espaços verdes e parques infantis (Exs.: podas, sistemas de rega avariados, limpeza 

geral dos espaços …) 

- Limpeza urbana (Exs.: varredura, recolha de RSU - indiferenciado e recicláveis- 

contentores, limpeza diversas … 

- Mobiliário urbano (Exs.: falta de bancos de jardins, equipamentos danificados, …) 

- Estacionamento indevido (Exs.: viatura abandonada, carro mal estacionado, …) 

- Conservação do espaço público (Exs.: buraco na estrada, pavimento danificado, …) 

- Sinalização (Exs.: semáforo avariado, falta de passadeira, …) 

- Ocupação indevida da via pública (Exs.: esplanada, contentor de obra) 

Como funciona? 

 

Fazer uma participação 



Como funciona? 

 

Fazer uma participação 

Marcar local da ocorrência 

que se pretende reportar. 

Pode ser selecionado o 

“perto de mim” ou pesquisar 

por rua 

Clicar em próximo > 



Como funciona? 

 

Fazer uma participação 

Pode ser anexada uma 

imagem da ocorrência, 

tirada no momento ou 

guardada no seu dispositivo 

móvel 

Clicar em enviar > 



Como funciona? 

 

Fazer uma participação 

Informação no dispositivo do 

envio com sucesso. 

Para o e-mail fornecido é 

enviado um número de 

identificação da 

participação feita. 



Que mais é possível ? 

 

Consultar participações 

É possível consultar as 

participações feitas, ver o 

seu detalhe e verificar o seu 

estado. 



Que mais é possível ? 

 

Consultar participações 

Pode pesquisar as participações, optando por pesquisar  

por categoria, por estado ou através de listagem. 



Que mais é possível ? 

 

Receber avisos 

Tem disponível avisos a que se acede facilmente no 

menu principal, por listagem  ou através de filtro. 



Que mais é possível ? 

 

Receber informação de eventos 

Disponibilização de informação de eventos relevantes de 

Cascais, culturais, desportivos e outros.  



Só para telemóveis? 

 

Onde aceder 

FixCascais também será em breve acessível através de 

PC ou em tablet, numa versão web responsive! 




