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2.1. – Discussão e Votação da Proposta de Adesão da Freguesia da Guarda à Rede de 

Autarquias Participativas. 

 



Proposta de Adesão à rede de Autarquias Participativas 

 

A Junta de Freguesia considera importante e útil para o conhecimento e aprofundamento da 

democracia participativa poder considerar a oportunidade de associar a Freguesia da Guarda ao 

movimento da rede de autarquias participativas. 

A acompanhar o presente documento segue informação complementar que pretende 

esclarecer e apresentar o movimento em causa, que teve a sua constituição legal em 2014, 

conforme pode ser verificado pelos senhores Deputados. 

Deixa-se igualmente o endereço eletrónico (www.portugalparticipa.pt) onde podem conhecer 

e completar o processo de reflexão e formulação da decisão. 

É um movimento onde pontuam os municípios, entidades associativas e empresas, de alguma 

forma com desempenhos que têm ligação com a finalidade genérica da rede de autarquias 

participativas. 

São muito poucas as freguesias associadas mas o número de municípios também não é tão 

expresso como se pode supor, face ao maior número de técnicos e políticos a laborar nas 

Câmaras Municipais. 

Pretendemos integrar esta estrutura pela mais-valia que possa recair em benefício da ação da 

Freguesia da Guarda nos dois órgãos que a constituem.  

Também a nossa freguesia pode aportar aos restantes associados algumas das suas ações de 

incentivo a uma qualificação do conceito “democracia participativa” 

Decerto que as iniciativas desta rede podem ser um pouco espaçadas no tempo mas o labor 

concretizador no que concerne à ideia do Orçamento Participativo foi um inestimável contributo 

para a expansão no território português. 

Depois o acervo informativo que podemos encontrar no sítio eletrónico da rede de autarquias 

participativas é uma importante fonte de valorização para se compreender o verdadeiro alcance 

do que é pretendido e descrito nos objetivos desta associação. 

Anexa-se ao presente texto o documento explicativo que se encontra alojado na página oficial 

da rede de autarquias participativas. 

http://www.portugalparticipa.pt/


 


