
ANEXO I 

FORMULÁRIO SUBMISSÃO PROPOSTA 

Remeter este formulário devidamente preenchido em formato digital 
para o endereço de email geral@jf-encostadosol.pt ou entregar 
presencialmente na sede da Junta de Freguesia de Encosta do Sol ou 
Delegação em Alfornelos. 

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 email. 

O preenchimento deste formulário implica o conhecimento prévio das 
Normas do OP Encosta do Sol.  

Para efeitos de participação, o proponente consente a consulta dos seus dados no site do 
Ministério da Administração Interna.  

Identificação do proponente: 

Nome:

Morada:

Data de nascimento:

N.º Documento de Identificação (CC, BI ou
TR):

Contacto: Email:

Proposta: 

Nome da proposta: 

A PREENCHER PELOS 
SERVIÇOS 

N.º_______

Data de entrada: __/__/__ 

N.º páginas: _____

Funcionário: ___________

mailto:geral@jf-encostadosol.pt


Descrição (Descreva, com maior detalhe possível, a proposta de projeto a realizar)  

Destinatários/público-alvo

Objetivos 

Localização



Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)  
A Junta de Freguesia de Encosta do Sol assume o compromisso de proceder ao tratamento 
lícito dos dados aqui recolhidos, tendo por base todas as diretrizes legais previstas no RGPD, 
aplicáveis ao processo de candidatura em questão. Declaro autorizar a Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol a proceder ao tratamento dos dados constantes neste documento, 
apresentados voluntariamente no âmbito da candidatura ao Orçamento Participativo 2022. O 
tratamento dos dados inclui o seu registo, organização, conservação, adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, utilização, comunicação, bloqueio, apagamento ou destruição. 

O Proponente 

___________________________ 

ANEXO II 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ENCOSTA DO SOL 

BOLETIM DE VOTO 

Orçamentação (indique as despesas previstas) 

________________________________________                       Valor: ________ € 

________________________________________                       Valor: ________ € 

________________________________________                       Valor: ________€ 

Custo global previsto : ___________€ 

Nota: Anexe os documentos que sustentam os valores apresentados.  

Identificação: 

Nome: 

Morada:

Idade:

N.º Documento de Identificação (CC, BI ou TR)



   

Nota: Para efeitos de participação, o proponente consente a consulta dos seus dados no 
site do 
Ministério da Administração Interna.  

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)  

A Junta de Freguesia de Encosta do Sol assume o compromisso de proceder ao tratamento 
lícito dos dados aqui recolhidos, tendo por base todas as diretrizes legais previstas no RGPD, 
aplicáveis ao processo de candidatura em questão. Declaro autorizar a Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol a proceder ao tratamento dos dados constantes neste documento, 
apresentados voluntariamente no âmbito da candidatura ao Orçamento Participativo 2022. O 
tratamento dos dados inclui o seu registo, organização, conservação, adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, utilização, comunicação, bloqueio, apagamento ou destruição. 

ANEXO III 

RECLAMAÇÃO 

 

Votação: 

Indique o número da proposta escolhida  

(pode selecionar até 2 propostas)

Identificação do proponente: 

Nome:

Contacto: Email:

Número da proposta: 

Identificação do proposta: 



Juntar anexos se necessário: ______ 

Data: ____/____/____ 

__________________________ 

Assinatura 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)  
A Junta de Freguesia de Encosta do Sol assume o compromisso de proceder ao tratamento 
lícito dos dados aqui recolhidos, tendo por base todas as diretrizes legais previstas no RGPD, 
aplicáveis ao processo de candidatura em questão. Declaro autorizar a Junta de Freguesia de 
Encosta do Sol a proceder ao tratamento dos dados constantes neste documento, 
apresentados voluntariamente no âmbito da candidatura ao Orçamento Participativo 2022. O 
tratamento dos dados inclui o seu registo, organização, conservação, adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, utilização, comunicação, bloqueio, apagamento ou destruição. 

Fundamentação da reclamação: 
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