
 

DELIBERAÇÃO (Conselho de Gestão) N.º 8/2022 

 

 

Assunto: Nomeação da Equipa de Acompanhamento do Orçamento Participativo do IPCA e 

calendário de apresentação das propostas e de votação dos projetos 

 

 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento do Orçamento Participativo do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, aprovado pelo Despacho (PR) n.º 93/2019, de 7 de 

novembro, é designada pelo Conselho de Gestão do IPCA uma equipa de acompanhamento 

que terá como funções assegurar a implementação do processo participativo, acompanhar 

o processo junto de toda a comunidade escolar e avaliá-lo em todas as suas fases, 

designadamente na fase da implementação. 

Nestes termos e ao abrigo do Regulamento do Orçamento Participativo do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, o Conselho de Gestão do IPCA deliberou, na reunião de 5 

de maio de 2022, nomear a Equipa de Acompanhamento do Orçamento Participativo do 

IPCA e aprovar o calendário de apresentação das propostas e de votação dos projetos: 

 

1. Equipa de Acompanhamento do Orçamento Participativo do IPCA: 

—  Professora Doutora Soraia Marla Ferreira Gonçalves, que preside; 

— Mariana Andrade Lima, estudante 15071; 

— Dr.ª Sofia Mariana Nunes de Sousa Dias Coelho; 

— Dr.ª Carla Maria da Costa e Cruz 

— Dr.ª Ana Rita Teixeira Magalhães 

 

 

 



 

2. Calendário de apresentação das propostas e de votação dos projetos: 

Fase Datas 

Apresentação pública do Orçamento Participativo do 

IPCA – 2021/2022 
6 de maio de 2022 

Período de apresentação de propostas pelos estudantes 9 de maio a 11 de junho 2022 

Análise técnica das proposta e aprovação pelo Conselho 

de Gestão da lista de projetos validados 
13 a 25 de junho 2022 

Período de votação dos projetos 27 de junho a 16 de julho 2022 

Apresentação do(s) projeto(s) vencedor(es) 18 julho 2022 

Implementação 
1 de Janeiro a 31 de dezembro 

de 2023 

 

 

Barcelos, 5 de maio de 2022 

 

A Presidente do IPCA 

 

__________________________________________ 

Professora Doutora Maria José Fernandes 


