
11.1
COMO ORGANIZAR
UMA MANIFESTAÇÃO?
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FERRAMENTAS
DE ATIVISTA
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1. Deve-se fazer um levantamento do problema e respe-
tivas causas e saber claramente o objetivo da manifes-
tação. O que, concretamente, vos leva às ruas.

2. Juntar um grupo que se responsabiliza pela organi-
zação da manifestação. Este grupo pode ser de aproxi-
madamente quatro/ cinco pessoas, desde que todas elas 
sejam ativas, embora este número possa depender 
consoante aquilo que estejam dispost@s a organizar e o 
tempo que têm disponível para essa mesma organi-
zação. O número sugerido será apenas o ideal médio, o 
importante será esse grupo existir e trabalhar nesse 
sentido, em conjunto.

3. Tratar das reivindicações para que seja evidente para 
todas as partes aquilo a que se estão a opôr e quais são as 
vossas soluções/ alternativas. Portanto, devem ter um 
manifesto em que a respetiva mensagem política é clara.

4. Escolher o local da manifestação (deve ser bem visível 
e pode até ser simbólico consoante aquilo que defen-
dem) e as horas em que se vai realizar (tentar fazer uma 
análise de quando será mais conveniente; quando as 
ruas estiverem mais movimentadas, para chamar mais a 
atenção da população para o problema). 

5. Definir o molde da manifestação. Decidir o percurso a 
ser efetuado, se for o caso de uma marcha.

6. Avisar a Câmara Municipal, por escrito, com pelo 
menos 48h de antecedência (2 dias úteis), mas será mais 
seguro comunicar o quanto antes. Pode acontecer que 
seja uma resposta demorada ou ter de existir algum tipo 
de negociação. Nesta fase terão de ser providenciados 
três nomes de pessoas maiores de idade. Posterior-
mente, será então um dever das autoridades prote-
gerem @s manifestantes.

7. Contactar outros coletivos e organizações/ associa-
ções para subscreverem o manifesto e apoiarem a mani-
festação de modo que haja uma articulação de várias 
partes. Este tipo de parcerias é sempre positivo e dá mais 
força à vossa ação.

8. Fazer um cartaz a anunciar a manifestação com as 
informações relevantes (local, hora, slogans indicando 
o motivo) e colocá-lo e distribuí-lo em vários locais, 
inclusivamente, de preferência, nas redes sociais.

9. Enviar um comunicado à imprensa para informar e 
reportar a manifestação.

10. Tratar da logística e garantir recursos: deve-se 
arranjar microfone(s) e megafone(s) para a(s) 
pessoa(s) que vão estar a gritar as palavras de ordem 
ao grupo, coluna(s) de som, fazer uma faixa, tratar da 
parte da animação (música, tambores… - opcional), 
fotógraf@s. Deve ser feito também previamente um 
reconhecimento do espaço para que tudo isto corra 
de acordo com o esperado. Certificar que todas as 
colunas de manifestantes conseguem ouvir os discur-
sos, palavras de ordem, e por aí em diante.

11. Organizar um dia (ou mais) para fazer uma oficina 
de cartazes. Ou seja, em conjunto, criar cartazes com 
diversos slogans e desenhos. Desta forma, podem 
distribuir para pessoas que não levaram os seus. É 
também uma boa forma de conhecer melhor as 
pessoas envolvidas e que se querem envolver na 
causa e ter um momento de convívio. Estas ocasiões 
também são muito importantes para a união do 
grupo. Se o fizerem num local público, podem 
também chamar a atenção de transeuntes. 

12. Planear o final da manifestação: discursos, micro-
fone aberto, leitura do manifesto (que também pode 
ser feita no início), concertos, teatros… existem imen-
sas hipóteses a que podem aderir! O facto de ter 
diferentes atividades associadas à manifestação pode 
atrair mais pessoas.

Qualquer questão adicional que tenhas, em termos 
práticos ou logísticos, podes sempre contactar outros 
grupos ativistas que já tenham organizado ações 
deste tipo. Certamente terão todo o gosto em 
ajudar-te.

De seguida apresentamos algumas ferramentas 
e orientações de como realizar determinadas 
ações que te podem ser úteis no teu percurso 
enquanto ativista. Em alguns casos podes ser 
promotor@ das iniciativas, noutros casos podes 
participar de forma ativa, contribuindo com os 
teus conhecimentos e as tuas preocupações.
Deixamos também desde já um site onde 
também encontras diversos recursos para a ação: 
https://www.themovementhub.org/pt/resources/ 

“Olhar para a História e ver que todas 

as grandes mudanças na sociedade 

ocorreram com manifestações 

públicas. É difícil, mas quando bem 

feitas, revelam-se muito eficazes” 

F,  21 anos 

A manifestação é um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa (art. 45º).
Para que tudo corra bem e dentro do previsto, é benéfico começar a respetiva organização e planeamento o 
quanto antes. Existirão sempre contratempos e imprevistos e a melhor forma de garantir o mínimo de 
obstáculos possíveis é ter o devido tempo para pensar e planificar todos os passos.



11.2
COMO FAZER
UMA PETIÇÃO?

11.4
ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

As consultas públicas permitem que os cidadãos e as 
entidades participem, em modo online, nos procedi-
mentos administrativos e legislativos do Governo. Ao 
envolveres-te nas consultas podes ter impacto na 
aprovação final de um plano, uma avaliação de 
impacto, ou de um diploma regulamentar/ legislativo. 

Mantém-te informad@ através do seguinte site: 
https://www.consultalex.gov.pt/ 

Trata-se de um método de democracia participativa 
que permite que os cidadãos maiores de 16 anos 
tenham uma palavra a dizer sobre uma parte do 
processo de decisão do Orçamento Municipal. 
Existem dois modos de participação: submeter uma 
proposta, que irá a votação, e/ou votar num projeto 
proposto por outra pessoa. Cada indivíduo pode 
votar, no máximo, em dois projetos. Por norma, é 
possível participar online ou presencialmente. Deste 
modo tens a oportunidade de apresentar soluções 
para determinadas situações que precisam de ter 
uma resolução, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida em determinada área, consoante 
as respetivas necessidades.

Mantém-te informad@ através da Câmara Munici-
pal da tua área.
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O direito à petição está consagrado na Constituição da 
República Portuguesa (art. 52º). Pode ser efetuada por 
uma única pessoa ou por um coletivo, sendo que não é 
necessário qualquer tipo de pagamento. Não existe um 
modelo específico por onde se guiar, mas devem ser 
obedecidos os seguintes passos:

1. Uma petição deve ser feita por escrito (podendo ser 
utilizada a linguagem braille). Em primeiro lugar, deve 
ser apresentado um título que endereça o problema 
em causa.

2. Deve ser mencionado o propósito da petição, num 
pequeno texto com tudo especificado.

3. A recolha de assinaturas pode ser feita online, 
através de uma aplicação disponibilizada pelo Parla-
mento ou outras plataformas, ou existe ainda a opção 
do formato papel/ físico. Tendo como destinatário a 
Assembleia da República, deve ser recolhido também 
o número do BI ou do CC ou qualquer outro documen-
to de identificação válido.

4. Deve ser assinado, no final, por uma ou várias 
pessoas. A petição pode ser recusada no caso de não ser 
possível identificar quem a criou, sendo importante 
indicar algum contacto para que a entidade possa 
comunicar, se necessário.

5. Deve ser entregue ou ao Presidente do Parlamento 
ou Presidente da República e entregue nos serviços da 
entidade devida.
Uma petição pode eventualmente levar à apresentação 
de um projeto de lei. Pode ainda ser entregue ao 
Procurador-Geral da República, à Polícia Judiciária ou ao 
Provedor de Justiça.

Consultar também: https://participacao.parlamento.pt/
help/ManualUtilizador_v1.pdf 
Fonte: https://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Pagi-
nas/DireitoPeticao.aspx

Se tiveres alguma questão, podes enviar e-mail para 
peticoes@ar.parlamento.pt.

11.3
CONSULTAS 
PÚBLICAS




