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Cidadãs e cidadãos de três bairros da cidade de

Quarteira vão poder decidir e implementar os projetos

que consideram mais relevantes, no âmbito de

processos de Orçamento Participativo.

QUARTEIRA DECIDE



PROJETO

Apresentação



ABE LHE I RA

CHECU L

I GAPHE

Cidade de Quarteira Bairros da Abelheira, Checul e IGAPHE



Ideia central

Três bairros da cidade de Quarteira, caraterizados pela diversidade étnica e cultural,

por fragilidades socioeconómicas, bem como por baixa coesão cívica, vão decidir e

implementar os projetos que consideram mais importantes para a comunidade,

através de uma metodologia de Orçamento Participativo. 

Cada bairro terá um orçamento próprio e esse será debatido e consensualizado

entre os moradores. Para acompanhar e facilitar este processo serão selecionados e

capacitados tutores locais em cada bairro.

Os bairros em apreço são: Abelheira, Checul e IGAPHE.
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Metodologia

a seleção de um tutor e uma tutora em cada bairro, na faixa dos 16 e os 25 anos;

a capacitação dos tutores e tutoras na metodologia associada ao processo;

a divulgação do OP, devendo essa ser assegurada através das(os) tutoras(es), de

folhetos a distribuir em cada casa e da realização de uma reunião pública em

cada bairro (a ajustar às circunstâncias da pandemia);

a realização de uma assembleia do OP em cada bairro, para a apresentação,

debate e seleção de propostas (a ajustar às circunstâncias da pandemia);

a realização da análise técnica de viabilidade das referidas propostas (mediante

critérios definidos e divulgados previamente junto dos moradores);

a devolução dos resultados da análise técnica aos moradores de cada bairro;

a votação dos projetos finalistas e a apresentação dos resultados;

a implementação dos projetos vencedores.

A metodologia de Orçamento Participativo (OP) prevista para cada bairro requer: 
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Calendário

Definição dos critérios de elegibilidade dos projetos a financiar nos bairros

Seleção das tutoras e dos tutores

Criação dos materiais de promoção do projeto

Formação das tutoras e dos tutores

Divulgação do OP nos bairros

Assembleias do OP nos bairros

Análise técnica das propostas recolhidas

O projeto decorrerá entre janeiro e dezembro de 2021, de acordo com as seguintes

fases:

JANEIRO | FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL
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Divulgação dos resultados da análise técnica nos bairros

Divulgação dos projetos finalistas e campanhas locais de apelo ao voto

Votação dos projetos finalistas em cada bairro

Definição dos modelos de organização em cada bairro para a execução dos

projetos

Execução dos projetos vencedores

Produção de Guia Metodológico 

Divulgação do Guia em Portugal, através da Rede de Autarquias Participativas

(Seminário | Webinar)

Divulgação do Guia no estrangeiro, através da Rede de autores e países do Atlas

Mundial dos Orçamentos Participativos (Webinar).

MAIO

JUNHO

JULHO | DEZEMBRO
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associar duas metodologias de participação, nomeadamente as(os) tutoras(es) e

o OP;

assegurar a capacitação de membros da comunidade, transferindo, assim,

conhecimento e competências para as próprias populações;

localizar o OP em territórios mais frágeis, como forma de contribuir para a

organização e diálogo social dessas comunidades;

ampliar estas iniciativas aos grupos sociais mais vulneráveis, contrariando a

tendência dos OP generalistas, cujo o público aderente pertence sobretudo à

classe média;

produzir um guia que sintetiza a metodologia e permite a sua replicação;

garantir que cada bairro terá pelo menos um projeto implementado no âmbito

do projeto;

atribuir aos moradores dos bairros a responsabilidade de executarem os

projetos.

O projeto evidencia alguns elementos de inovação, entre os quais se destacam os

seguintes:

Inovação
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Síntese

3 bairros

3 tutoras e 3

tutores

3.500 € para o OP

de cada bairro

12 meses



CONCEITOS

Métodos a mobilizar



Orçamento Participativo

Orçamento Participativo é um processo que prevê a atribuição de recursos monetários a uma comunidade, para

que essa possa debater coletivamente os seus problemas e decidir as prioridades que pretende executar com a

verba lhe foi concedida. 

O projeto Quarteira Decide adaptará este conceito e a metodologia que o suporta a três bairros da cidade de

Quarteira, no concelho de Loulé, nomeadamente: Abelheira, Checul e IGAPHE. 

Será atribuído a cada bairro o montante de 3.500,00 €. 



Tutoras e tutores

Preparação do processo (conceito, metodologia e calendário do OP);

Divulgação do OP e mobilização dos moradores para o processo;

Dinamização das Assembleias do OP nos respetivos bairros;

Participação na análise técnica de viabilidade das propostas;

Dinamização do processo de votação;

Participação na implementação dos projetos.

Prevê-se recrutar uma tutora e um tutor  em cada bairro para que funcionem como representantes do projeto

nas respetivas comunidades. Essas e esses deverão ter entre 16 e 25 anos de idade.

A Oficina assumirá a sua capacitação antes e durante o projeto, para que possam acompanhar as diferentes fases,

em particular:



Civic Europe

Incubadora de iniciativas cívicas

Civic Europe é uma incubadora de iniciativas cívicas de raiz local, criada pela MitOst e a Sofia Plataform,

financiada pela Stiftung Mercator.

A sua principal missão consiste na atribuição de apoio financeiro a projeto locais e na capacitação de

organizações da sociedade civil não lucrativa.

A Civic Europe organiza anualmente um "desafio de ideias", com o objetivo selecionar as 15 mais

promissoras, atribuindo a cada uma o valor máximo de 50.000 euros. Os países elegíveis são a Bulgária,

República Checa, Croácia, Grécia, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e

Espanha. 

Na edição de 2020 foram rececionadas 841 candidaturas. O projeto Quarteira Decide é um dos

vencedores - https://civic-europe.eu/ideas/quarteira-decides

https://civic-europe.eu/ideas/quarteira-decides
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Civic Europe


