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Formulário de Participação 

 

Orçamento Participativo da Freguesia de Santa Marta de Portuzelo 

 

Proposta nº ______________ 

 

1. Proponente 
 
Nome: Ana Margarida Ribeiro de Sá Pontes 
Morada: Travessa da paz nº 1 
Localidade: Santa Marta de Portuzelo – Talharezes 
Código postal: 4925-161 
Telemóvel: 962 564 279  
Email: ana.sa.pontes@gmail.com 
Cartão cidadão nº 11828941 
Eleitor nº 12572 
Data de nascimento: 31/10/1980 
 

2. Proposta 

 

“Espaço SantaMarta” 

 

No âmbito do processo de candidatura, para o orçamento participativo da Junta de freguesia de 
Santa Marta de Portuzelo, eu Ana Margarida Ribeiro de Sá Pontes apresento a candidatura do 
Projeto “Espaço SantaMarta”, ao financiamento previsto pelo processo acima referido: 

 

O Projeto : 

ESPAÇO SANTAMARTA, apresenta-se como um projeto de intervenção social visando 
essencialmente criar um espaço de apoio e aconselhamento ao cidadão quer em questões 
relacionadas com a Autoridade Tributária, quer com a Segurança Social.  

Este ESPAÇO SANTAMARTA destina-se aos cidadãos Santamartenses que previamente 
comprovem não ter habilitações literárias superiores à escolaridade obrigatória, assim como se 
demonstrem sem rendimentos superiores ao valor anual da remuneração mínima nacional.  
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Verificados estes pré-requisitos, neste espaço poderá encontrar o apoio necessário para questões 
que, anualmente, as famílias se defrontam com o cumprimento de determinadas obrigações 
legais e sociais que assim o exigem, quer da parte da Autoridade Tributária, quer da parte da 
Segurança Social. 

Relacionado com a Autoridade Tributária, daremos o apoio necessário para: 

- A solicitação de senhas para acesso on-line desta entidade;  

- A validação de despesas familiares através do portal das finanças. 

Relacionado com a Segurança Social, daremos o apoio necessário para: 

-  A solicitação de senhas para acesso on-line desta entidade; 

- O preenchimento de formulários desta entidade: para solicitar o abono de família para crianças 
e jovens; para solicitar a pensão de velhice; para solicitar a pensão social de velhice; para pensão 
de viuvez; 

- A solicitação do cartão europeu de seguro de doença; 

- Submeter a prova escolar, dos beneficiários de abono de família para crianças e jovens. 

Com a criação deste espaço iremos procurar diminuir as dificuldades sentidas quer no 
preenchimento de documentação digital, quer na impossibilidade de possuírem equipamentos 
informáticos adequados para a realização destes processos 

Para concretização e captação dos recursos humanos para este projeto será criada na página da 
junta de freguesia, uma bolsa de voluntariado, que cruzará candidatos a voluntários para fazer 
parte deste projeto e as vagas abertas para o Espaço SantaMarta. 

Assim, na prática, através de uma plataforma informática, será disponibilizado um ponto de 
confluência entre os cidadãos que procuram locais para exercer o voluntariado neste âmbito e as 
instituições ou organizações sem fins lucrativos, principalmente, da nossa freguesia. Será também 
publicitado junto das associações de estudantes das Escolas da nossa Cidade, de forma a captar 
potenciais voluntários. 

Sabemos que o exercício do voluntariado, com caracter regular e prestação responsável, confere 
ao voluntario os direitos previstos no artigo 9º da Lei nº 71/98, de 3 de novembro, criando as 
condições que permitam promover e apoiar o voluntariado, como definido no Decreto-Lei nº 
389/99 de 30 de setembro, sendo de implementação obrigatória para a sua concretização e 
continuidade. 

A Dinâmica do Projeto passará por, conjuntamente com a Junta de Freguesia de Santa Marta de 
Portuzelo, definir um local para abertura ao público, em dias previamente estipulados, sendo a 
sua respetiva promoção realizada através da página da Junta de freguesia de Santa Marta de 
Portuzelo. 
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Resumo: 

A criação de igualdade no acesso a determinados serviços deve ser cada vez mais, objeto de 
análise, e intervenção. Com as constantes alterações de acesso à informação, e processamento 
da mesma, existe um sem número de pessoas que ficam completamente afastadas, e em muitos 
casos excluídas dos seus direitos, e deveres enquanto cidadãos. Este projeto visa com o apoio da 
Junta de freguesia, e dos parceiros Santamartenses criar as dinâmicas facilitadoras para promover 
a plena participação de todos, potenciando nos jovens o sentimento de intervenção e garantindo 
a continuidade de um serviço de apoio à comunidade santamartense. 

 

 

Necessidades orçamentais 

- Espaço físico para o funcionamento 

- 1 computador + impressora – 642.80 euros 

- 1 secretária – 51.99 

- 3 cadeiras – 68.97 

- Material de escritório – 200 euros 

- Ligação à rede internet 

- Seguro obrigatório (da responsabilidade da organização promotora)  

-  Seguro social voluntario (caso preencha os requisitos definidos no artigo 6º do Decreto-Lei nº 
388/99, de 30 de Setembro) 

 

Ana Margarida Ribeiro de Sá Pontes  

Santa Marta 15 de maio de 2018 


