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1. O que é o Orçamento Participativo Jovem do 
Município de Reguengos de Monsaraz?
É um procedimento que visa promover a participa-
ção cívica das crianças e jovens do concelho de 
Reguengos de Monsaraz na apresentação de 
propostas e projetos para serem incluídos no 
Orçamento e no Plano de Atividades do Município. 

2. Quem pode apresentar propostas para o 
Orçamento Participativo Jovem?
Podem apresentar propostas para o Orçamento 
Participativo Jovem todos os alunos que se encon-
trem matriculados em estabelecimentos de ensino 
do concelho de Reguengos de Monsaraz num dos 
anos da escolaridade obrigatória (1.º ano do 
ensino básico ao 12.º ano de escolaridade).

3. Como posso apresentar uma proposta no 
Orçamento Participativo Jovem?
Podes apresentar propostas on-line através de 
plataforma eletrónica acessível na página de 
internet do Município de Reguengos de Monsaraz 
em www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 

Para apresentares uma proposta tens de identi-
car-te com o teu nome, estabelecimento de ensino 
que frequentas e com o teu n.º de processo de 
aluno. 

4. Em que áreas podem ser apresentadas pro-
postas para o Orçamento Participativo Jovem?
As propostas devem ser relevantes no âmbito da 
infância e da juventude, podendo ser apresenta-
das nas áreas temáticas de atuação do Município 
de Reguengos de Monsaraz, nomeadamente: ação 
social, cultura e equipamentos culturais, desporto e 
equipamentos desportivos, educação e juventude, 
mobilidade e trânsito, reabilitação e requalicação 
urbana, espaço público e espaços verdes, turismo 
e dinamização da atividade económica, ambiente, 
modernização e simplicação administrativa.

5. Em que período posso apresentar propostas 
para o Orçamento Participativo Jovem?
O período de apresentação de propostas para o 
Orçamento Participativo decorre durante os meses 
de abril e maio.

6. Quem pode votar para o Orçamento Partici-
pativo Jovem?
Podem votar no Orçamento Participativo Jovem 
todos os alunos que se encontrem matriculados 
em estabelecimentos de ensino do concelho de 
Reguengos de Monsaraz num dos anos da escola-
ridade obrigatória (1.º ano do ensino básico ao 
12.º ano de escolaridade).

7. Como posso votar numa proposta?
A votação é efetuada on-line através de platafor-
ma eletrónica acessível na página de internet do 
Município de Reguengos de Monsaraz em 
www.cm-reguengos-monsaraz.pt.

Para votares numa proposta tens de identicar-te 
com o teu nome, estabelecimento de ensino que 
frequentas e com o teu n.º de processo de aluno.  

8. Quando posso votar nas propostas do Orça-
mento Participativo Jovem? 
O período de votação das propostas decorre 
durante o mês de setembro.

9. Quantas vezes posso votar no Orçamento 
Participativo Jovem?
Apenas podes votar uma vez. Poderás, no entanto, 
alterar o teu sentido de voto, mas cando apenas 
contabilizada a última votação.

10. Onde posso encontrar mais informações 
sobre o Orçamento Participativo Jovem?
Podes encontrar mais informações sobre o Orça-
mento Participativo Jovem na página da internet 
do Município de Reguengos de Monsaraz em 
www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 
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