
  

 

 

 
Dados Pessoais  

Nome: ________________________________________

Email: _______________________________

Telemóvel: _______________________________ 

CC/BI: _______________________________ 

Data Nascimento:_________________________

Género:            Masculino 

Habilitações Literárias:  

3ºCiclo (9ºano) 

    Ensino Sup. (Bach./Licenc.) 

NIF: _____________________________

Relação com a Freguesia

Proposta  

Título: _______________________________

Tipo de Proposta: _______________________________

Descrição:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Formulário para Submissão 

de Proposta 

 

Nome: _________________________________________________________

Email: __________________________________________________________

Telemóvel: _______________________________  

CC/BI: _______________________________  

Data Nascimento:_________________________ 

Masculino ☐              Feminino ☐  

 1ºCiclo (4ªClasse) ☐  2ºCiclo (6ºano) 

3ºCiclo (9ºano) ☐   Ensino Secundário (12ºano) 

Ensino Sup. (Bach./Licenc.) ☐    Mestrado/Doutorado 

NIF: _____________________________ 

a Freguesia:  Recenseado na Freguesia ☐  

Pessoa Coletiva sem fins lucrativos

Título: __________________________________________________________

Tipo de Proposta: _________________________________________________

Descrição:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Formulário para Submissão 

 

_________________ 

___________________________  

2ºCiclo (6ºano) ☐  

Ensino Secundário (12ºano) ☐  

Mestrado/Doutorado ☐  

sem fins lucrativos ☐  

___________________________  

__________________ 

Descrição:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Localização: _____________________________________________________  

Anexos (fotos, mapas, previsões orçamentais) 

Consentimentos necessários de acordo com o Regulamento Geral da 

Proteção de Dados  

☐Consentir que os meus dados sejam utilizados pela equipa do Orçamento 

Participativo para realizar tarefas administrativas necessárias ao processo;  

☐Consentir que os meus dados sejam incluídos de forma anónima em 

estatísticas operacionais, tais como contagens de votos;  

☐Consentir receber informação por email ou SMS em relação a procedimentos 

automatizados;  

☐Consentir que o meu email seja utilizado para envio de informações relativas 

ao processo;  

☐Caso submeta uma proposta, consentir que os meus dados pessoais sejam 

tratados internamente pela equipa do Orçamento Participativo para apreciação 

da mesma e eventual contacto caso necessário para esclarecimentos;  

☐Consentir que o meu nome seja tornado público caso a minha proposta passe 

à fase final de votação. Em detrimento poderei contactar a equipa do 

Orçamento Participativo para tal não acontecer;  

☐Concordo e cumpro o regulamento e as condições de utilização, não 

prestando falsas declarações ou contornando as regras. 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Data: __________________________________ 

 

Preenchimento obrigatório pelo Funcionário: 

Data: _________________________ 

O Funcionário: ___________________________________ 

Enviar para:  


