
RÇAMENTO
ARTICIPATIVO

OVEM

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Remeter este formulário devidamente preenchido em formato digital para 
o endereço de e-mail juventude.cmvalenca@gmail.com ou entregar 
presencialmente na Câmara Municipal de Valença.
 
Modo de utilização: baixar o formulário para o PC, abrir com um programa para leitura de 
PDF, preencher os campos, gravar no computador e enviar por e-mail. O preenchimento 
deste formulário implica o conhecimento prévio das normas de participação do OPJ. 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Nº________________________ / 2022
Entrada_________/____-____/2022
NºPág. Cand.____________________

Nº Anex. Cand.__________________

Funcionário__________________/ CJ

1. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR

Nome

Morada

Data de Nascimento                                                                  Naturalidade

Nif                                                                                          Cartão de Cidadão

Contrato                                           E-mail 

Nota: Anexar à candidatura comprovativo de residência, emprego ou matricula num estabelecimento de ensino do Concelho 

2. PROPOSTA

Nome do projeto

Área de intervenção

Urbanismo
 
Turismo, Comércio e 
Empreendedorismo Jovem
 
Desporto 

Proteção Ambiental 
e Energia
 
Educação
 
Ação Social 

Infraestruturas Rodoviárias, 
Trânsito e Mobilidade 

Juventude
 
Cultura 



RÇAMENTO
ARTICIPATIVO

OVEM

Descrição

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Nota: A descrição do projeto deve conter a forma como o mesmo se desenvolve, nomeadamente em termos de plano de atividades,visibilidade e
impacto,  recursos necessários, protocolos/acordos previstos. 



RÇAMENTO
ARTICIPATIVO

OVEM

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Destinatários

Local/locais de 
implementação

  

 
Custo global 
previsto €

Nota:  Anexar orçamentos e todos os comprovativos que sustentem a distribuição por despesa do orçamento global proposto. 

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento do OPJ, aceitando as condições 
associadas à candidatura e a veracidade da informação disponibilizada.

          Ass. _________________________________________I Valença, _____ / _____ /2022 

Objectivos (1)

(2)
 

(3)
 

(4)
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