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O que é o OP?

O

Orçamento Participativo (OP) de Vila Franca de Xira é
uma iniciativa da Câmara Municipal que adota na sua

atuação o princípio geral da transparência, diálogo e participação, reconhecendo a importância da aproximação e participação cívica dos cidadãos. A autarquia implementou em 2011 a
iniciativa OP, visando contribuir para o exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local, garantindo a sua participação na
decisão sobre a afetação de recursos municipais.
Podem participar no OP todos os cidadãos, com idade igual
ou superior a 18 anos, que se relacionem com o Município de
Vila Franca de Xira, sejam residentes, estudantes ou trabalhadores e também representantes do movimento associativo, do
mundo empresarial e das restantes organizações da sociedade civil.
Cada cidadão pode apresentar uma única proposta de investimento para uma freguesia e são os próprios cidadãos que
decidem diretamente, através de votação, quais os projetos a
incluir na proposta de orçamento e plano de atividades da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, até ao limite global
definido para o Orçamento Participativo -

em 2014 é de 145.000,00€ para Alverca do Ribatejo e 70.000,00€ para o Sobrali-

nho.

Sessões participativas / Mesas de debate
As sessões participativas a realizar hoje e na próxima quinta, em Alverca, têm por objetivo promover a apresentação de propostas de investimento e favorecer a definição coletiva de prioridades através do debate entre os participantes, consensualizando e elegendo propostas que têm condições para prosseguir para a fase de análise técnica.
Mais tarde, a votação nos projetos realiza-se através da internet e/ou do serviço de troca de mensagens curtas, designado
“sms”, comum nas redes de comunicações móveis. Para aceder vá a http://op.cm-vfxira.pt/

VENHA PARTICIPAR NESTAS SESSÕES COM OS SEUS PROJETOS! ALVERCA PRECISA DE SI!

