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Moção 

Concurso de projetos a incluir no orçamento da Freguesia 

Consideramos a realização de políticas não só para a população, mas também com a 

participação da população, uma mais valia em vários aspetos. Sendo a Junta de Freguesia o 

órgão político mais próximo das populações, a relevância de promover a participação política 

dos seus cidadãos nas decisões a tomar, torna-se ainda mais significativa. 

Uma das soluções encontradas e já executadas por algumas freguesias, baseia-se na recolha de 

ideias apresentadas pela população, anualmente. Após a avaliação dos projetos e ideias 

submetidas por um júri selecionado de acordo com as competências exigidas, as candidaturas 

adequadas às competências da Junta de Freguesia e dentro dos valores orçamentados são 

incluídas no orçamento. Tal permite, com base em ideias e opiniões da população, executar e 

financiar projetos no âmbito das competências da Junta. 

Complementa assim, a ação do Orçamento Participativo da Câmara Municipal, ajudando a 

realizar projetos de menores dimensões, aproximando, ao mesmo tempo, a Junta de Freguesia 

dos cidadãos da sua Freguesia. A apresentação e votação desta moção permite que, caso seja 

aprovada, esta iniciativa seja já tida em conta na elaboração do próximo orçamento. 

 

       Deste modo, esta moção propõe: 

1.  A realização de um concurso público para a execução de projetos apresentados pela 

população da freguesia, sendo os projetos vencedores incluídos no orçamento do ano 

seguinte. 

2. Divulgação do concurso nos meios disponíveis, estabelecendo de forma transparente, 

clara e acessível, o regulamento do concurso. 

3. A possibilidade da realização de reuniões de esclarecimento prévias e no decorrer do 

concurso.  

Póvoa de Santa Iria, 27 de setembro, de 2018 

Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de  

Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 

 

 

Moção aprovada com 8 votos a favor (4 do AIPMF, 1 do BE e 3 da CM) 7 votos contra do PS e, 4 

abstenções (1 do AIPMF e 3 da CDU). 

 


