


• O  Orçamento  Participativo faz parte da estratégia central de atuação de 
qualquer autarquia que pretenda impulsionar a participação, 
estimulando os cidadãos através de fatores positivos e construtivos 
baseados em princípios de proximidade, transparência e oportunidade.

• Com a implementação do Orçamento Participativo em 2017, a Freguesia 
da Vila Nova de Milfontes consolida o seu caminho de apelo à cidadania e 
os seus cidadãos ficarão ainda mais conscientes da sua importância no 
processo comum de construção de uma freguesia ainda melhor.

CONCEITO



Esta participação tem como objetivo:

• a)   Contribuir para uma maior aproximação das políticas públicas 
às reais e expectantes necessidades dos cidadãos;

• b)  Potenciar o exercício de uma cidadania participada, ativa e 
responsável para reforçar a credibilidade das instituições e a 
qualidade da própria democracia;

• c)   Incentivar a interação entre eleitos, técnicos  e os cidadãos na 
procura de soluções para melhorar a qualidade de vida na 
freguesia.

OBJETIVOS



  
 

O valor a afetar ao presente processo de Orçamento Participativo é de 
€10.000 para projetos de investimento no território da freguesia.

O valor de cada proposta, 
não pode exceder o montante de € 10.000, podendo ser apresentado mais 

do que um projeto que perfaça este valor.

RECURSOS FINANCEIROS



Quem Pode Participar?

Podem participar no Orçamento Participativo todos os cidadãos a 
partir dos 16 anos de idade, residentes, trabalhadores ou 

estudantes na freguesia



Podem ser apresentadas propostas que incidam sobre investimentos de 
âmbito coletivo, designadamente:
a) Espaço Público e Espaços Verdes
b) Infraestruturas Viárias, Trânsito e Mobilidade
c) Proteção Ambiental e Energia
d) Saneamento e Higiene Urbana
e) Cultura
f) Turismo, Comércio e Promoção Económica
g) Educação e Juventude
h) Desporto
i) Ação Social
j) Modernização Administrativa

ÁREAS TEMÁTICAS



O PROCESSO…



a.   Neste período procede-se à recolha de propostas através de 
Assembleias Participativas e de meios digitais. 

b.   Os meios digitais encontram-se disponíveis através do email   
freguesia@jf-vnmilfontes.pt

c.   Este período decorre entre os meses de abril e junho.

1. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS



a.   A Comissão de Análise Técnica das propostas é nomeada pela Junta de 
Freguesia é composta por um eleito na Junta de Freguesia, que preside, um 
eleito na Assembleia de Freguesia, um técnico da freguesia, um técnico do 
município e um cidadão eleitor na freguesia designado pela Assembleia de 
Freguesia.

b.   Após a análise técnica das propostas é elaborada e divulgada a lista 
provisória de propostas, para no prazo de 10 dias poderem ser apresentados 
eventuais recursos. Após a análise e resolução dos recursos apresentados é 
divulgada a lista final de propostas a submeter a votação.

c.   Este período decorre entre os meses de julho e setembro

2. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS



1.   Neste período procede-se à votação das propostas finalistas 
através da disponibilização de locais para votação presencial.

2.  Os locais definidos para o exercício de votação presencial são o 
Edifício sede da Junta de Freguesia e mesas de voto itinerantes.

3.   Este período ocorre entre 15 de outubro e o final de novembro.

3. VOTAÇÃO



1.   Neste período procede-se à apresentação pública dos resultados, 
com a presença do Presidente da Junta de Freguesia e Presidente da 
Câmara Municipal, ou seus representantes, e os cidadãos que 
apresentaram propostas.

2.   As propostas mais votadas são incorporadas na proposta de 
orçamento da freguesia.

3.   Este período decorre no mês de dezembro.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS



• O cidadão que apresente uma proposta vencedora, deve acompanhar 
todo o processo de concretização da mesma.

• O Junta de Freguesia compromete-se a integrar as propostas vencedoras 
no Orçamento da Freguesia no ano económico seguinte ao da 
participação e a sua execução num período de 12 meses.

5. EXECUÇÃO DOS PROJETOS
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