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O que é?

Quem pode participar?

Como se pode participar?

Valor atribuído

Fases

O Orçamento Participativo é um processo através do qual 
os cidadãos de uma comunidade têm a oportunidade de 
decidir sobre o destino de uma parte dos recursos públicos 
disponíveis.

Visa incentivar a participação dos munícipes nas 
deliberações da Autarquia, aproximando-os das políticas 
públicas. É uma forma de dar voz às necessidades e 
expetativas dos cidadãos e de desenvolver neles 
competências participativas e de cidadania.

Podem participar qualquer cidadão ou grupo de cidadãos 
recenseados, naturais, residentes, trabalhadores ou 
estudantes no Concelho de Manteigas, com idade igual ou 
superior a 16 anos.

Os interessados em participar poderão remeter as suas 
propostas por via CTT para a Câmara Municipal de 
Manteigas ou por via eletrónica, para o e-mail 
orcamentoparticipativo@cm -manteigas.pt.

Poderão ainda entregá-las em mão no Município, através 
de formulário disponibilizado pela Autarquia e disponível em 
www.cm-manteigas.pt.

Cada participante ou grupo de participantes só poderá 
apresentar, no máximo, duas propostas.

Cada proposta deve ser fundamentada e orçamentada.

Ao Orçamento Participativo de Manteigas, para o ano civil 
2022, foi atribuído um montante de 100.000 €.

O orçamento participativo obedece a duas fases: 

Na primeira fase, os participantes apresentam, 
individualmen-te ou em associação, as suas propostas.

Esta fase integra os seguintes momentos:

Propositiva

i) Preparação do processo, constituição da equipa de 
coordenação e avaliação e definição do cronograma;

ii) Divulgação do projeto;

iii) Submissão de propostas.

Na segunda fase, as propostas apresentadas são 
verificadas, validadas e votadas.

Esta fase integra os seguintes momentos:

i) Avaliação técnica e discussão pública das propostas;

ii) Apresentação pública das propostas validades a 
submeter a votação;

iii) Apresentação pública dos resultados e votação.

 

De 03 a 31 de maio 2021

De 01 de junho a 15  de julho 2021

De 16 a 31 de julho 2021

De 02 a 31 de agosto 2021

De 13 a 30 de setembro 2021

Os interessados podem obter mais informações sobre o 
Orçamento Participativo na página da Autarquia (www.cm-
manteigas.pt) ou em www.participa.cm-manteigas.pt e 
ainda através de contacto telefónico ou presencial na 
Câmara Municipal.

Deliberativa

Cronograma

Informações adicionais

Submissão de propostas

Avaliação técnica e discussão pública das propostas

Apresentação pública das propostas validadas, que serão  
submetidas a votação

Votação das propostas

Apresentação pública dos resultados da votação

A presente informação não dispensa a consulta do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Manteigas


