
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – 2015 

CARTA DE PRINCIPIOS 

 

 Caros Cidadãos, 

A implementação do Orçamento Participativo (OP) pretende permitir a todos, uma participação mais efetiva e direta 
na tomada de decisões sobre os investimentos na freguesia. Esta é uma forma de gestão onde a cidadania está 
presente e permite o contributo de todos. 

Afetar uma percentagem do Orçamento Anual para o Orçamento Participativo é importante, por isso, é nossa 
prioridade divulgar e promover a participação de todos neste processo. 

 

O que é o Orçamento Participativo? 

É um dos variadíssimos instrumentos que a democracia dispõe e coloca ao serviço dos cidadãos, de forma a incentivar 
a sua colaboração e participação na tomada de decisões, sobre os investimentos a efetuar. 

Desde 2011 que a elaboração anual do Orçamento da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho passa, 
assim, a contar com a participação de todos os cidadãos, que estão, desde já, convidados a partilhar a definição de 
prioridades de investimento em espaço público, nas seguintes temáticas: 

. Projetos de Educação e Juventude; 

. Espaços verdes e de lazer; 

. Estacionamento, acessibilidade e segurança viária; 

. Desporto e equipamentos de recreio. 

Com a participação de todos os cidadãos pretende-se promover e consolidar vários instrumentos colocados pela 
democracia ao serviço dos cidadãos, como por exemplo: 

. Cidadania Participativa; 

. Desenvolvimento Sustentável; 

. Promoção da Educação; 

. Iniciativas de Organização; 

. Pensar a Sociedade 

 

Quem e como pode participar? 

Podem participar na conceção e votação do Orçamento Participativo, todos os cidadãos que se relacionem com a 
União de Freguesias e, podem fazê-lo a título individual: 

. Apresentando as suas sugestões e propostas, num formulário disponível em: 

www.jf-alvercasobralinho.pt 

. Na Sede e Delegações da União de Freguesias. 

 

A calendarização do processo 



. Apresentação de propostas: 14 setembro a 2 de outubro 

. Avaliação da sua relevância pública: 6 e 7 de outubro 

. Apresentação e reclamações:  8 a 13 de outubro 

. Votação: 15 a 31 de outubro 

. Apresentação dos resultados: 4 de novembro 

 

Implementação do projeto vencedor 

O Executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho irá executar os projetos até final do ano de 
2015, tendo em conta a utilização de uma verba já prevista no Orçamento e que é de 15 mil euros para Alverca e 5 mil 
euros para o Sobralinho. 

 

Atenção que: 

- na zona onde são colocados os endereços da junta, há um erro no e-mail do OP. O correto é: 

orcamento.participativo@jf-alvercasobralinho.pt 

 

 

 

Carta de Princípios, aprovada na reunião da Comissão de Acompanhamento realizada em 9 de Julho de 2015. 

(Carlota Bernardo de Pina(Presidente), Maria Manuela Santos(JFARS), José Manuel Chumbo (PS), Carlos Manuel 
Gonçalves (CDU), Hélder Careto(CNR) e Rita Margarida Aleixo(BE)) 
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