
 
 

FORMULÁRIO DE ANTEPROPOSTA  

opram.madeira.gov.pt 
 

Título  
 

Área Temática 
Área temática da Juventude apenas proponentes com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. 
Restantes áreas temáticas maiores de 18 anos.  
 Ambiente  Cultura  Inclusão social  Turismo  Desporto  Segurança e 
Salvamento Marítimo  Juventude (Cidadania, Hábitos de Vida Saudável) 

 

Âmbito  
Assinalar apenas uma opção. 

 Municipal (Impacto em apenas um concelho) 

 Supramunicipal (Impacto em pelo menos dois concelhos) 

 

Descrição 
Descreva, com maior detalhe possível, a proposta de projeto a realizar, indicando os seus objetivos, 
destinatários ou público-alvo e o local para a sua implementação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orçamento  

De caráter não obrigatório  

 

Período de Execução  

De caráter não obrigatório  
 



Outra informação relevante  

De caráter não obrigatório  

 
 
 

 

Data 
Assinatura 
Ao submeter o Formulário de Anteproposta, o(s) proponente(s) declara(m) conhecer e aceitar as normas do 
da Portaria n.º 372/2019, publicada no JORAM I Série, n.º 108, de 5 de julho, que define os princípios técnicos, 
a metodologia e as regras de operacionalização do orçamento participativo da Região Autónoma da Madeira 
para o ano de 2019, assumindo total responsabilidade pelas informações. Os dados recolhidos destinam-se 
exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Governo Regional da Madeira e não 
serão cedidos a outras entidades. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e 
solicitar por escrito a sua atualização e correção.  

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROPONENTE(S) 

 

Nome 
N.º Cartão do Cidadão ou de Bilhete de Identidade 
Morada 
Código Postal 
Data de Nascimento 
Telefone/Telemóvel 
Email 
 

Nome 
N.º Cartão do Cidadão ou de Bilhete de Identidade 
Morada 
Código Postal 
Data de Nascimento 
Telefone/Telemóvel 
Email 
 

Nome 
N.º Cartão do Cidadão ou de Bilhete de Identidade 
Morada 
Código Postal 
Data de Nascimento 
Telefone/Telemóvel 
Email 
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