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Orçamento Participativo 
Transfronteiriço

 



Eurocidade Cerveira - Tomiño

• 2 concelhos nas margens do Rio Minho;

• Estuário Do Rio Minho;

• População - 23 000

• Área - 215,07 km2

• Vulnerabilidade do Rio
• Risco de Inundação
• Ameaças às condições de cultivo no setor agrário
• Restrição de água doce
• Perigo de Incêndios Florestais
• Perda da Biodiversidade

É objetivo da Eurocidade procura Procura de um desenvolvimento 

sustentável do território orientado  à melhoria de qualidade de vida e 

coesão social, baseado na  preservação e promoção inteligente dos seus 

valores naturais, culturais, na partilha e otimização dos equipamentos e 

serviços públicos, dos recursos humanos e económicos, num programa 

de cooperação virado ao futuro



•Sensibilizar e educar sobre a importância da proteção do meio ambiente.

Projeto pioneiro na Euroregião Galiza-Norte de Portugal, que visa envolver os 

cidadãos dos dois concelhos rainos na formulação de soluções para necessidades 

comuns

Orçamento participativo transfronteiriço - aspectos 
mais inovadores



• 20.000€ / Ano 

• Propostas conjuntas   

• 4 Edições (2016 - 2020)

• 2179 Votantes (residentes na eurocidade maiores de 18 anos)

•57% dos projetos (4) têm uma relação directa com a adaptação às alterações 

climáticas

•66,6% do total investido (mais de 30 000€] envolve projetos com conteúdo 

ambiental.

Orçamento participativo transfronteriço - 
Resultados

• Oficinas artísticas de educação ambiental com resíduos– (alunos 1º 

ciclo) 

• Visitas a Quinta- Pedagógica (Pré-escolar)

• Pensar o corpo, Mover a mente (todos os cidadãos )

• “Roteiros do Minho”  (todos os cidadãos )



Contribuições dos orçamentos participativos para a adaptação e mitigação 

das mudanças climáticas - OIDP

Conhecer e Compreender o papel dos OP  e do 
envolvimento da população na procura de soluções 
inovadoras na adaptação às alterações climáticas.

Refletir sobre  sobre o contributo dos orçamentos 
participativos na luta contra os efeitos das alterações 
climáticas, como o fazem e quais os desafíos atuais que 
enfrentam.

Conscencializar sobre o enorme potencial  dos OP 
para ajudar na adaptação aos impactos das alterações 
climáticas e na mitigação das consequências negativas 
na vida de milhões de pessoas.



G r a cias!


