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Milão promove participação on-line

Data: 2007-02-09

Os habitantes de Milão têm à disposição uma nova ferramenta electrónica para serem ouvidos pelas
autoridades locais. O projecto foi desenvolvido pela Rede Civil de Milão em colaboração com algumas
organizações. 
O PartecipaMi.it é um portal que apresenta notícias e promove debates sobre as iniciativas na cidade.
Este projecto surge no seguimento de um teste promovido no portal das eleições locais de Maio de 2006,
onde os eleitores podiam emitir opiniões sobre os programas dos partidos. O objectivo desta iniciativa é
criar uma área virtual onde os cidadãos podem expressar os seus pontos de vista e entrar em contacto
com os responsáveis pelas políticas municipais. 
O portal inclui secções interactivas, como fóruns de discussão ou um blogue sobre eventos realizados e
ainda uma área com um mapa da cidade, que permite aos utilizadores entrarem em contacto com os
responsáveis da sua zona. As reuniões municipais estão presentes através de calendários, temas em
debate e relatórios.
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