
COMO SÃO ANALISADAS AS PROPOSTAS
ANTES DE SEREM VOTADAS?
Depois de apresentadas pelos cidadãos, as 
propostas são analisadas pelos Serviços 
Municipais, que verificam a sua conformidade 
com as normas aprovadas, assim como a sua 
viabilidade. As propostas que reúnam as 
condições de elegibilidade são adaptadas, caso 
seja necessário, a projeto e submetidas para 
votação da população.
Os projectos que resultarem da análise dos 
serviços não têm obrigatoriamente de ser uma 
transcrição das propostas que lhes deram origem, 
dado que existem propostas que, para terem 
condições de execução, poderão necessitar de 
ajustes técnicos por parte dos Serviços Municipais. 
Esta adaptação, contudo, requer sempre o diálogo 
prévio com o proponente respetivo.
A semelhança do conteúdo ou a proximidade 
geográfica entre propostas poderá originar a 
integração de várias propostas num só projeto.
Cada proposta não elegível após análise técnica 
será devidamente justificada com base nas 
normas e comunicada aos cidadãos proponentes.
A equipa técnica responsável pela análise das 
p ro p o s t a s  d o  O rç a m e n t o  Pa r t i c i p a t ivo  
compromete-se a esclarecer as questões 
colocadas pelos cidadãos.

QUANDO TODOS VOTAM NAS PROPOSTAS?
O Município de Bragança disponibiliza espaços 
com pontos de acesso gratuito à Internet, onde os 
cidadãos podem participar no OP, nomeadamen-
te:
- Biblioteca Municipal;
-Balcão Único de Atendimento do Município de 
Bragança;
- Juntas/Uniões das Freguesias que disponham 
de Internet (locais e datas a informar).

QUAIS SÃO AS IDEIAS VENCEDORAS A 
SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO?
São vencedores os projectos mais votados pelos 
cidadãos até ao limite da verba definida para esta 
edição do Orçamento Participativo dentro de cada 
um dos limites definidos. 
O resultado da votação com os projetos mais 
votados é apresentado na Plataforma do 
Orçamento Participativo.

CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO
Para qualquer esclarecimento, dúvida ou 
dificuldade poderá contactar os serviços do 
Município de Bragança, através do:
Tel.: 273 304 216
Email: participar@cm-braganca.pt

DATAS PROCEDIMENTO

Apresentação de 
Propostas

Análise técnica pelos
Serviços Municipais

Fase de votação
dos projetos

Decisão sobre 
as reclamações

Período de reclamações

Apresentação pública dos
projetos vencedores

4 de abril a 26 de junho

27 de junho a 4 de julho

8 a 12 de julho

20 de julho a 2 de setembro

setembro

13 a 15 de julho

-Já estejam a ser executadas no âmbito do Plano 
Anual de Atividades e Orçamento do Município de 
Bragança;
-Sejam relativos à cobrança de receita e 
funcionamento interno do Município;
-Sejam demasiado genéricas, não permitindo a 
sua adaptação para projeto;
-Não sejam tecnicamente exequíveis;
-Não integrem todos os dados necessários à sua 
avaliação ou que não permitam a sua 
concretização;
-Sejam comissionados por marcas registadas, 
abrangidas por direitos de autor ou tenham sobre 
si patentes registadas.

28 de março a 2 de setembro
http://participar.cm-braganca.pt
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O QUE É O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO?
É um importante processo de participação dos 
cidadãos na tomada de decisão sobre os 
investimentos públicos municipais, que visa o 
envolvimento de todos na definição da 
governação local, fomentando a promoção de 
uma cidadania mais ativa, responsável, 
dinâmica e participativa.

QUAL O VALOR PARA A III EDIÇÃO DO 
O R Ç A M E N T O  P A R T I C I P A T I V O  D E  
BRAGANÇA?
No ano de 2018, o OP prevê uma verba global 
equivalente a 265.000 euros (duzentos e sessenta 
e cinco mil euros) do Orçamento Municipal.
O montante global do OP será aplicado em dois 
grupos de projetos: 
  Uma verba de 215.000 euros (duzentos e quinze 
mil euros) para o conjunto de projetos do 
Orçamento Participativo Geral, para concretizar 
projetos de valor igual ou inferior a 43.000 euros;
   Uma verba de 50.000 euros (cinquenta mil euros) 
para o conjunto de projetos do Orçamento 
Participativo Jovem, para concretizar projetos de 
valor igual ou inferior a 25.000 euros.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Podem participar no OP os cidadãos com idade 
igual ou superior a 16 anos, que se relacionem com 
o Município de Bragança, sejam residentes, 
estudantes ou trabalhadores. Os cidadãos com 
idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos 
participam no Orçamento Participativo Jovem e 
os cidadãos com idade igual ou superior a 36 anos 
participam no Orçamento Participativo Geral. 

COMO PODE PARTICIPAR?
As propostas são apresentadas através da 
Plataforma http://participar.cm-braganca.pt, 
sendo necessário que, cada cidadão, efetue o 
registo e o mesmo seja validado. Não são 
consideradas as propostas entregues por outras 
vias, nomeadamente por correio eletrónico ou em 
suporte papel.
Em caso de dificuldade, poderá contactar o 
Município de Bragança, através do email 
participar@cm-braganca .pt.

QUAIS SÃO OBJETIVOS DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO?
  P r o m o v e r  o  d i á l o g o  e  a  t r o c a  d e  
conhecimentos/sugestões entre eleitos, cidadãos 
e a sociedade civil, com vista à construção de um 
Concelho melhor, no qual as pessoas são o centro 
da atuação, através da implementação de 
projetos e ações inteligentes e sustentáveis;
     Fomentar a educação cívica e uma sociedade 
mais esclarecida e interventiva, na qual os 
cidadãos possam, livremente, fazer chegar as 
suas ideias e preocupações a quem governa o 
Concelho;
     Contribuir positivamente para a adequação e 
ajustamento das políticas municipais às reais 
necessidades e aspirações da população, na 
procura das melhores soluções para os 
problemas,  de acordo com os recursos 
disponíveis;
  Aumentar a transparência da atividade 
governativa do Município de Bragança e o nível 
de responsabilização dos eleitos locais, 
contribuindo para aprofundar a democracia.

QUE TIPO DE PROPOSTAS APRESENTAR?
As propostas têm que ser elegíveis no âmbito das 
atribuições e competências da autarquia 
(investimentos, manutenções ou atividades), 
devendo enquadrar-se em uma das seguintes 
áreas temáticas:
- Ambiente, Águas, Saneamento e Energia;
- Educação, Cultura e Ação Social;
- Desporto e Juventude;
-Equipamentos (melhoria ou reparação de 
equipamentos culturais, sociais e desportivos, 
entre outros);
-Espaços Públicos (jardins, parques e praças, 
entre outros);
- Património (material e imaterial);
- Segurança e proteção civil;
- Trânsito, mobilidade e acessibilidades;
- Turismo, comércio e promoção económica.
As propostas apresentadas devem ser específicas, 
bem delimitadas na sua execução e local, para 
uma análise e orçamentação concreta. A falta de 
indicação destes dados pode inviabilizar a 
adaptação da proposta a projeto por parte dos 
serviços municipais.
Cada participante ou grupo de participantes pode 
apresentar uma proposta, que pode conter anexos 
(fotografias, mapas e plantas de localização), cujo 
conteúdo sirva de apoio à respetiva análise. Serão 
aceites, apenas, os anexos enviados em formato 
PDF e DWG, até um limite de 5 MB. Se um texto 
integrar várias propostas, apenas a primeira será 
considerada. Contudo, a descrição da proposta 
deverá constar no campo destinado a esse efeito, 
sob pena de exclusão.

NÃO SE CONSIDERAM AS PROPOSTAS QUE:
-Sejam pedidos de apoio ou venda de 
serviços/produtos a entidades concretas;
-Após análise pelos Serviços, excedam os 
montantes previstos no artigo quarto das Normas 
de Participação, em função do projeto em causa, 
ou o prazo estimado de concretização seja 
superior a 12 meses;
-Sejam incompatíveis com planos ou projetos 
municipais ou violem a legislação em vigor;


