
 

Amizade Cerveira-Tomiño

Cooperação transfronteiriça

Normas do Orçamento Participativo Transfronteiriço

Eurocidade Cerveira – Tomiño 2023

PREÂMBULO

O Orçamento  Participativo  Transfronteiriço  2023  (OPT_23)  pretende  dar  continuidade  às
quatro edições realizadas desde 2016 que conseguiram envolver mais de 50 associações dos
dois municípios, trabalhando em conjunto na elaboração de 25 projetos, no âmbito da Agen-
da de Cooperação financiada com Fundos FEDER da União Europeia INTERREG 2014-2020.
Este instrumento de participação pública na governação transfronteiriça tem-se revelado
como uma ferramenta essencial para promover a transformação das relações entre a socie-
dade e as instituições e, no nosso caso, como a melhor opção para facilitar o relacionamento
e a iniciativa conjunta entre os habitantes dos nossos municípios.

Por decisão dos eleitores, as crianças e os jovens tiveram um papel de destaque nos proje-
tos, até agora, vencedores. Na perspetiva da preparação da Agenda 2030 da Eurocidade Cer-
veira-Tomiño, pretende-se reforçar este protagonismo, orientando aos jovens a nova edição
do OPT, o primeiro após a interferência da pandemia COVID 19, procurando aumentar a par-
ticipação e o poder de decisão dos cidadãos e das cidadãs do futuro.

Entendido desta forma, o novo OPT poderá reforçar o nosso compromisso com o cumpri-
mento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com os desafios ambientais,
de integração social,  mobilidade e conetividade priorizados à escala europeia para 2021-
2027.

De forma a garantir a transparência e acessibilidade, toda a informação sobre o processo
está disponível na Plataforma Online OPT_23 (http://participacerveiratomino.eu).

Artigo 1º
Âmbito Territorial

O Orçamento Participativo Transfronteiriço Amizade Cerveira Tomiño 2023 (OPT23) abrange
os concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño.
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Artigo 2º 
Objetivos

1. Envolver a juventude na formulação de soluções comuns para a resolução de problemas, e na contri -
buição para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas;

2. Fomentar a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos, dos dois concelhos, enquanto fator
de melhoria das condições de vida e de coesão social e económica, baseado em ações desenhadas,
desenvolvidas e implementadas pela juventude;

3. Promover a participação pública e a cidadania transfronteiriça;
4. Aprofundar e consolidar as relações institucionais, o diálogo com os cidadãos e a sociedade civil, par-

ticularmente com a juventude, com vista a uma maior qualidade e aceitação das políticas públicas;
5. Adequar as políticas públicas concelhias às necessidades e expectativas da juventude, para melhorar

a qualidade de vida nos seus territórios;

Artigo 3º 
Modelo de Participação

O OPT23 assenta num modelo de participação de carácter deliberativo, segundo o qual os/
as jovens podem decidir os projetos que considerem mais prioritários, até ao limite orça-
mental estipulado para o processo.

Artigo 4º 
Componente Orçamental

1. Ao OPT23 é atribuído um montante máximo de 20.000,00€ para financiar os projetos que os
cidadãos e cidadãs jovens elegerem.

2. O montante é dividido em partes iguais pelo Município de Vila Nova de Cerveira e Concelho
de Tomiño.

Artigo 5º 
Fases do OPT

O Processo Participativo tem várias fases, enumeradas e descritas nos artigos seguintes, no-
meadamente: 

a) Apresentação e divulgação;
b) Difusão dos projetos
c) Votação;
d) Apresentação dos Resultados.
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Artigo 6.º
Calendarização

ABRIL XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO
Fase preliminar. Proceso 
Axenda Mocidade 2030
Presentación e divulgación
Difusión dos proxectos 21/11 a 8/12 

Apresentação 
dos projetos 

Votaçao Tomiño 9/12 a 14/12
VNC – 13/12

Reconto e apresentação de 
resultados

14/12

Artigo 7º 
Divulgação

1. Realização de workshops para promover e apoiar a divulgação de projetos
2. A divulgação do OPT será feita através da Plataforma Online, do Portal eurocidadecerveira-

tomino.eu, das redes sociais e dos meios de comunicação locais;
3. Promover-se-á a divulgação das candidaturas nas escolas.

Artigo 8º 
Propostas

Serão colocadas a votação quatro propostas, elaboradas no âmbito do processo de participa-
ção publica, designado “Agenda para a Juventude Eurocidade Cerveira Tomiño”, que contam
no anexo I, do presente regulamento.

Artigo 9º 
Análise Técnica

A Comissão Técnica (CAT), será responsável pela supervisão do processo participativo, e é
constituída pelos elementos nomeados pelo Conselho de Gestão Estratégica (CGE).

a. Carla Segadães, Vereadora da Juventude da Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira;

b. Fátima Rodríguez, Concelheira de Eurocidade e Mocidade do Concelho de Tomiño;
c. Xabier Macias, técnico do Concelho de Tomiño;
d. Sónia Antunes, técnica do Município de Vila Nova de Cerveira.
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Artigo 10º
Votação

1. Podem votar jovens de entre 12 e 25 anos residentes na Eurocidade Cerveira-Tomiño e 
jovens não residentes, desde que se encontrem matriculados em estabelecimento de 
ensino de Vila Noa de Cerveira e Tomiño.

2. A votación das propostas efetuar-se-á do seguinte modo:
a. Jovens residentes entre os 12 e os 25 anos, não matriculados em estabelecimento

de ensino de Vila Nova de Cerveira ou Tomiño, poderão votar entre as 00H00 (hora
galega) de sexta-feira do  dia  9  de dezembro até  as  23h59min (hora  galega),  de
segunda-feira,  dia  12  de  dezembro,  através  de  plataforma  online  do  OPT
(https://participacerveiratomino.eu/).
Para votar será necessário justificar a residência, na própria plataforma, através o
upload de documento acreditativo com nome do votante (ex. Fatura, comprovativo
de morada do cartão de cidadão, comprovativo de matricula, finanças, etc.)

b. Os/as  alunos  matriculados  nos  estabelecimentos  de  ensino  votarão  de  forma
presencial, em urna(s) colocada no próprio estabelecimento:

i. IES Antón Alonso Ríos de Tomiño, entre 9 e 14 de dezembro no horário e
local indicados pelo tutor/a de cada grupo. A identificação e o registo dos
eleitores serão da responsabilidade do tutor, utilizando as respetivas listas
de alunos;

ii. Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, no dia 13 de dezembro,
no horário e sala de aula correspondente a aula com respetivo professor
Diretor  de  Turma.  A  identificação  e  registo  de  eleitores  será  da
responsabilidade do professor Diretor de Turma e/ou Delegado de Turma,
mediante, correspondente, lista de alunos  de cada turma.

iii. ETAP-Escola Profissional, no dia 13 de dezembro, na instalações do pólo de
Vila  Nova  de  Cerveira.  A  identificação  e  registo  de  eleitores  será  da
responsabilidade dos membros da mesa eleitoral indicados pela escola.

Artigo 11º 
Apresentação dos Resultados

1. A  contagem  dos  votos  efetuar-se-á  de  modo  presencial,  no  dia  14  de  dezembro,
participarão na contagem dos votos representantes dos alunos.  O resultado da votação
permanecerá em envelope fechado até à realização do escrutínio ;

2. O resultado final da votação será divulgado no dia 14 de dezembro às 13h00 (hora galega) e
será publicado na Plataforma Online do OPT e no site da Eurocidade Cerveira-Tomiño.

3. As duas propostas mais votadas serão financiadas e executadas ao longo do ano 2023.
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Artigo 12º
Coordenação

A coordenação e execução do OPT_23 é da responsabilidade dos municípios de Vila Nova de
Cerveira e Tomiño.

Artigo 19º 
Casos Omissos

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de participação se-
rão resolvidas pontualmente no âmbito do CGE.
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ANEXO
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ODS 11. Cidades e Comunidades 
sustentáveis
4. Educação de Qualidade

Metas 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património cultural e 
natural do mundo
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, in-
clusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência
11.7.a Apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planeamento nacional e regional 
de desenvolvimento.
4.7 Até 2030 garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive por meio da educação para o desenvolvimento e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma 
cultura de paz, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

Designação MÚSICA NOVA

Público-alvo Jovens da Eurocidade entre os 12 e os 25 anos
Descrição/
objetivos da ação

Promover o envolvimento dos jovens da Eurocidade em atividades musicais 
conjuntas, procurando difundir a tradição e aprender novos estilos musicais.
Educar para valores e competências sociais através da música
Promover espaço público de divulgação e intercâmbio cultural e geracional.
Ensaios de grupos musicais improvisados
Miniconcertos e atuações de rua

Data Março a Outubro 2023
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ODS 13. Ação pelo clima
15. Vida ecossistemas
terrestres
6. Auga limpa e
saneamento 

Metas 13.3 Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade 
humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de 
impacto e alerta precoce no que respeita às alterações climáticas.
15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce interior e os seus serviços, em espe-
cial florestas, zonas húmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade 
com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais.
6.3  Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, elimi-
nando despejo e minimizando a libertação de produtos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo para metade a proporção de águas residuais não-
tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização.
6.5  Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos, a todos 
os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.
6.6  Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, in-
cluindo montanhas, florestas, zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos
6.b  Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar 
a gestão da água e do saneamento.

Designação EUROCIDADE PELO CLIMA

Público-alvo Jovens da Eurocidade entre os 12 e os 25 anos
Descrição/
objetivos da ação

Capacitar aos jovens da Eurocidade para o ativismo cívico em favor do meio 
ambiente
Desenvolver campanhas de sensibilização sobre o meio-ambiente entre a 
população

Ações Workshops formativos em competências de comunicação (uso de redes 
sociais; comunicação audiovisual) e planificação de atividades.
Campanhas de sensibilização dirigida à população sénior e população ativa
Campanhas e atividades de sensibilização em ambiente escolar.
Encontros / debates
Ato de intercâmbio com campanhas internacionais contra as alterações 
climáticas (Greenpeace; «Skolstrejk för klimatet» («Greve escolar pelo 
clima»);...
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ODS 3 – Saúde de qualidade

Metas Até 2030, reduzir num terço a mortalidade prematura por doenças não 
transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o 
bem-estar
Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o 
abuso de drogas e o uso nocivo do álcool

Designação JOGOS EUROCIDADE CERVEIRA-TOMINHO 2023

Público-alvo Jovens da Eurocidade entre os 12 e os 25 anos
Descrição/
objetivos da ação

Promover o envolvimento dos jovens em atividades desportivas e de lazer.

Inspirado na ideia de Charles de Gaulle, quando em 1965 criou a 1º edição 
dos Jogos Sem Fronteiras, o grupo envolvido na preparação da Agenda para a 
Juventude Eurocidade Cerveira-Tomiño 2030, propõe a dinamização da 1ª 
edição de jogos, a realizar em 2023.
O objetivo é fomentar a amizade, a partilha, a união e a solidariedade entre 
os jovens dos dois concelhos, através de atividades baseadas em jogos 
tradicionais e/ou provas típicas dos jogos sem fronteira EU, adaptadas aos 
recursos e desportos mais atuais, como o paintball, slide, insufláveis etc.
A adaptação dos jogos será feita com a participação dos jovens, divididos por 
grupos de trabalho.

Ações Jogo do Mata, Exemplo: com recurso ao paintball
Corrida de sacos 
Bilha
Jogo da Corda
Malha, Bilharda
Jogo de Cadeiras, Jogo da ponte
Peddy paper / Orientação
Slide, escalada, escorrega com água, Boia pólo

Data  A realizar em data entre abril e setembro 2023
 O evento deverá ser desdobrado em 2 dias diferentes de modo a permitir 
jogos nos dois concelhos, sem necessidade de obter autorizações para 
mobilidade de menores.
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ODS 3 – Ação Climática

Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade humana 
e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e 
alerta precoce no que respeita às alterações climáticas
Até 2030, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 
significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas 
terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias

Designação YOUTH4CLIMA 

Público-alvo Jovens da Eurocidade entre os 12 e os 25 anos
Descrição/
objetivos da ação

Desenvolvimento e promoção de ações de intervenção pela defesa dos 
recursos naturais e da biodiversidade.

Ações Workshops de reutilização de resíduos quotidianos
Workshops de utilização de recursos naturais locais na produção de produtos 
(exemplo sabonetes, detergentes, velas etc)
Ações de reflorestação margem ribeirinha (galeria ripícola)
Programa anual de limpeza das margens, articulados entre os 2 concelhos e 
entre freguesias.
Ações de capacitação dos jovens sobre fauna ribeirinha (aves, mamíferos 
peixes e anfíbios) e flora autóctone e ribeirinha.
Intervenção artística em parceria com entidades culturais do território
Exposição fotografia/vídeos (aves migratórias; flora)
Ervário individual
Ciência Cidadã – Plataforma de georreferenciação de espécies invasoras

Data Março a novembro de 2023
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