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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Orçamento Participativo (OP) é um processo de participação democrática, que 

visa promover o envolvimento dos cidadãos e das organizações da sociedade civil 

nas estratégias de governação do concelho. Esta participação concretiza-se através 

da possibilidade que é dada à população local para decidir o destino de uma parte 

dos recursos públicos disponíveis da autarquia. 

No âmbito deste processo participativo, os cidadãos são convidados a apresentar 

propostas de investimentos públicos municipais, as quais, depois de conferida a sua 

viabilidade, são sujeitas a votação, no sentido de incluir no orçamento municipal as 

propostas mais votadas.  

Trata-se, para o Município de Chaves, de uma estratégia no reforço do envolvimento 

dos cidadãos nas dinâmicas de governação do concelho, numa tentativa de 

aproximar as políticas municipais às necessidades da comunidade local. 

No âmbito do modelo do Orçamento Participativo de Chaves é estipulada uma 

verba, que se distribui por duas componentes diferentes (Nº 1 e Nº 2). Cada cidadão 

proponente pode apresentar uma proposta de investimento para cada uma dessas 

componentes, podendo igualmente cada cidadão eleitor votar em duas propostas: 

um voto em cada uma das duas componentes.  

 

1. METODOLOGIA DO OP 2017 

O Orçamento Participativo regula-se pelas Normas de Participação aprovadas em 

reunião do Executivo Municipal de 17-04-2014 e sancionadas em sessão de 

Assembleia Municipal de 30-04-2014. 

Resultado do acompanhamento efetuado ao longo das várias etapas que 

compõem cada ciclo, bem como da avaliação efetuada no final do mesmo, foram 

identificadas algumas lacunas que deram origem a ligeiras adaptações às Normas 

de Participação, tendentes ao constante aperfeiçoamento do processo, tendo estas 

sido submetidas para aprovação do Executivo Municipal em 10-04-2015, em 16-01-

2016 e por último em 03-06-2016. 

De acordo com o Artigo 7.º das referidas Normas de Participação, o processo 

associado ao OP de Chaves conta com a colaboração do Conselho do Orçamento 

Participativo, que acompanha todas as fases de desenvolvimento do processo. 

No dia 7 de abril de 2017 teve lugar a primeira reunião do Conselho do Orçamento 

Participativo para a presente edição (2017), na qual foi definido um conjunto de 

procedimentos e critérios a ter em conta ao longo do processo. Foi igualmente 

aprovado o plano de comunicação a desenvolver, a calendarização das ações, a 

verba a afetar globalmente ao processo, bem como a sua distribuição pelas duas 

componentes, entre outros assuntos. 

Criadas as condições para que o processo arrancasse, com regras e princípios 

estabelecidos de forma clara e transparente, deu-se início ao mesmo, o qual 

compreendeu as seguintes etapas: 
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Figura 1 

1.1. CALENDARIZAÇÃO  

Cada uma destas etapas abrangeu várias fases, as quais, na presente edição, se 

desenvolveram de acordo com o seguinte calendário: 

Datas Procedimentos 

De 2 de janeiro a 30 de março 
Preparação do ciclo com a definição de todo o processo, 

incluindo a verba a afetar a cada componente  

A partir de 28 de abril Divulgação pública do processo 

De 8 de maio a 8 de junho Apresentação de propostas 

Até 28 de julho Análise técnica das propostas  

A 14 de agosto 
Apresentação da lista provisória dos projetos a submeter a 

votação e comunicação das propostas não aceites aos 

cidadãos proponentes 

Até 24 de agosto Período de reclamação 

Até 22 de setembro 
Decisão sobre as reclamações e apresentação pública das 

propostas disponíveis para votação 

De 2 a 31 de outubro Votação das propostas 

De 31 de outubro a 31 de 

dezembro 

Apresentação pública dos resultados; incorporação dos 

projetos vencedores na proposta de plano de atividades e 

orçamento municipal 

Até 31 de dezembro Elaboração do Relatório de Avaliação do Processo 

Figura 2 

1.2. VALOR AFETO AO OP 

O orçamento total afeto ao OP de Chaves deste ano foi de 280.000€ (duzentos e 

oitenta mil euros), distribuído pelas duas componentes, de acordo com a seguinte 

metodologia: 
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Componente Nº 1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação 

de Equipamentos Públicos: 250.000€ (duzentos e cinquenta mil euros)1; 

Componente Nº 2 – Promoção e Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e 

Desportivo: 30.000€ (trinta mil euros)2. 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

2.1. PRAZOS E MEIOS DE APRESENTAÇÃO 

De 8 de maio a 8 de junho decorreu a fase de apresentação de propostas. De 

acordo com o estipulado nas Normas de Participação em vigor, os cidadãos tiveram 

ao dispor os seguintes meios de apresentação: 

• Na plataforma web do OP (op.chaves.pt); 

• Envio do formulário de participação3 por correio eletrónico, através do 

endereço eletrónico op@chaves.pt; 

• Envio do formulário de participação via CTT; 

• Entrega do formulário de participação nos serviços de expediente geral da 

autarquia; 

• Na Assembleia Participativa. 

 

2.1.1. Assembleia Participativa 

 

As Assembleias Participativas pretendem ser um espaço de diálogo entre os 

cidadãos e os decisores políticos, permitindo, por um lado, uma maior proximidade e, 

por outro, a recolha de opiniões fundamentais para a constante tentativa de 

aperfeiçoamento do processo.  

Além de permitirem o esclarecimento de eventuais dúvidas, a realização destes 

encontros visa facilitar a participação dos cidadãos que possam apresentar 

dificuldades de acesso aos meios digitais, podendo no local proceder à entrega das 

suas propostas. 

Não obstante, uma vez que o Município disponibiliza outras formas de apresentação 

de propostas, e tendo em conta a pouca adesão em Assembleias Participativas 

anteriores, optou-se pela realização de uma única Assembleia Participativa, que teve 

lugar na Biblioteca Municipal de Chaves, no dia 11 de maio de 2017, pelas 21h00, 

tendo sido divulgada através de vários meios:  

 

 Publicitação no jornal “A Voz de Chaves”, edição de 12.05.2017; 

 Site do Município 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=583 

 Plataforma do OP  

                                                      
1 (cada proposta entregue deverá ser de valor igual ou inferior a 250.000€ e igual ou superior a 50.000€) 
2 (cada proposta entregue deverá ser de valor igual ou inferior a 30.000€ e igual ou superior a 10.000€) 
3 O Formulário de Participação foi disponibilizado nos serviços de Atendimento do Município, nas Juntas 

de Freguesia e em http://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28740 

mailto:op@chaves.pt
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http://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=291

21&pastaNoticiasReqId=28599 

 Afixação de cartazes em locais estratégicos; 

 Central telefónica (espera telefónica personalizada/mensagem de espera 

inserida na central telefónica); 

 Facebook (vídeo, banner, cartaz e nota de imprensa); 

 Rádio local “Chaves FM” (spot promocional e programa “Chaves em 

Revista”); 

 Site Diário@tual  

http://diarioatual.com/11-maio-assembleia-participativa-do-orcamento-

participativo-chaves-2017/ 

 

A Assembleia Participativa iniciou com uma apresentação, em ficheiro Power Point, 

dividida em duas partes: a primeira alusiva ao esclarecimento de todas as dúvidas 

dos presentes, com uma abordagem direcionada para aspetos específicos desta 

iniciativa, nomeadamente os objetivos do OP, as áreas de investimento e verba 

afeta, a forma de participação, a calendarização das ações, a forma de 

apresentação de propostas, formas de votação, entre outros assuntos. Numa 

segunda fase, foram apresentados alguns indicadores e resultados da edição 

anterior (2016) do OP.  

Seguiu-se um período de esclarecimento (perguntas/respostas) entre o público e a 

mesa, composta pelo Presidente da Autarquia e duas Técnicas mais diretamente 

envolvidas no processo, durante o qual se procurou dar resposta às dúvidas 

apresentadas.  

A Assembleia Participativa contou com a presença de perto de duas dezenas de 

pessoas, não se tendo registado a entrega de nenhuma proposta.  

   

Figura 3 

2.2. DADOS ESTATÍSTICOS 

No total, foram apresentadas 19 propostas, dividas pelas duas componentes, 

resultando a seguinte distribuição: 
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9
10

Requalificação urbanística e construção e/ou requalificação de
equipamentos públicos

Promoção e Dinamização: Projetos de âmbito Cultural e
Desportivo

 
Figura 4 

 

De acordo com a distribuição obtida relativamente aos meios utilizados para a 

apresentação de propostas, depreende-se que os meios informáticos foram os mais 

utilizados. No entanto, por forma a não retirar a possibilidade de participação a 

alguns cidadãos menos adaptados às tecnologias digitais, continuaram a ser 

disponibilizados outros meios alternativos. 

 

10

6

3

Online E-mail Expediente Geral

 
Figura 5 

 

As 19 propostas apresentadas teriam concretização nas seguintes freguesias: 
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5

1

1
1

21
1

1

6

Santa Maria Maior

Madalena e Samaiões

Curalha

São Pedro de Agostém

Vilar de Nantes

Vilarelho da Raia

Redondelo

Vidago

Concelho

 
Figura 6 

 

Nota: no gráfico, o item “Concelho” diz respeito ao número de propostas cuja concretização pode 

abranger todas ou várias freguesias do concelho ou pode vir a concretizar-se em qualquer uma 

delas.  

 

 

3. ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

Nesta fase, os serviços municipais analisaram tecnicamente a viabilidade das 

propostas apresentadas, bem como a sua adequabilidade às Normas de 

Participação e aos critérios definidos no âmbito do Conselho do OP. 

 

De acordo com a análise efetuada pela equipa técnica a cada uma das propostas, 

algumas delas careciam de ajustes, designadamente ao nível da adequação da 

estimativa orçamental, da adaptação do título e da clarificação do projeto 

proposto. Também algumas propostas apresentavam a realização de mais do que 

um projeto, pelo que a equipa coordenadora emitiu parecer no sentido de ser 

considerada apenas a primeira ação proposta, como previsto nas Normas de 

Participação do OP.  

 

Neste enquadramento, foram contactados os respetivos proponentes no sentido de 

lhes ser transmitido o resultado da análise efetuada e obter, da sua parte, 

concordância para efetuar os ajustes necessários, permitindo assim a transição 

destas propostas para a fase posterior.  

 

Em sede de reunião do Conselho do OP, no dia 8 de agosto de 2017, após 

apreciação da análise técnica efetuada às 19 propostas apresentadas, foram 

excluídas quatro propostas, uma delas na Componente Nº 1 e três na Componente 

Nº 2, de acordo com as seguintes razões: 
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15

4

Admitidas Rejeitadas

1

3

Pedido de anulação por parte do proponente

Não enquadrável no âmbito das Normas do OP
 

                                                Figura 7                                                                      Figura 8 

 

Nos quadros que se seguem, estão identificadas, por componente e por ordem de 

receção, as propostas (com as respetivas freguesias de implementação) que 

transitaram para a fase posterior, a fase de votação: 

Componente 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou 

Requalificação de Equipamentos Públicos 
Freguesia 

Restauro e requalificação da Piscina Municipal de Chaves - Piscina do 

Tabolado 

Santa Maria Maior 

AVENTURARTE “Espreitar Chaves desde a Serra do Brunheiro” Vilar de Nantes 

Construção de um monumento (escultura) alusivo às leiteiras de 

Outeiro Seco  

Santa Maria Maior 

Pôr a descoberto a parte sul do zimbório e dos sinos da torre da Igreja 

S. João de Deus, na Madalena  

Madalena e Samaiões 

Requalificação do Castro Pré-Romano de Curalha Curalha 

Requalificação da Pista de Manutenção e zona adjacente, na Quinta 

do Rebentão  

São Pedro de Agostém 

Requalificação da Alameda do Tabolado  Santa Maria Maior 

Requalificação Urbanística da Rua da Ermida em Vidago  Vidago 

 

Componente 2 - Promoção e Dinamização - Projetos de âmbito 

Cultural e Desportivo 
Freguesia 

"SER CHAVES" - Music Live 2018  Santa Maria Maior 

RECULTURIZAR Vilar de Nantes - Conhecer o que é nosso “Com um 

cesto de vontades e as mãos no barro”  

Vilar de Nantes 

Exposição permanente de material fotográfico antigo  Concelho 

Aventura-te em Família!  Santa Maria Maior 

Avivar - Recolha fotoetnográfica da Cultura Popular  Concelho 

Realização dos Antigos Concertos de Verão  Concelho 

Gastronomia Flaviense  Concelho 

Figura 9 

 

4. PERÍODO DE RECLAMAÇÃO 

 

A exclusão das quatro propostas (refira-se que uma delas foi a pedido do 

proponente), bem como o motivo que lhe esteve subjacente, foi comunicada aos 
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respetivos proponentes. A listagem provisória das propostas a submeter a votação foi 

tornada pública através da plataforma do OP, dando-se início ao período de 

reclamações. Dado que, durante este período, não ocorreram quaisquer 

reclamações, as propostas que integravam a listagem provisória transitaram, na sua 

totalidade, para votação.  

 

5. VOTAÇÃO 

 

O período de votação decorreu de 2 a 31 de outubro. Os interessados em participar 

nesta fase do processo puderam fazê-lo online, através da plataforma do OP, ou 

através de voto presencial em urna, disponível no rés-do-chão do edifício principal 

da Câmara Municipal, onde se encontrava uma técnica disponível para prestar todo 

o apoio, no que concerne ao registo para o voto presencial. 

 

Dos 15 projetos colocados a votação, 8 deles tinham enquadramento na 

Componente Nº 1 – Requalificação urbanística e construção e/ou requalificação de 

equipamentos públicos e os restantes 7 na Componente Nº 2 – Promoção e 

dinamização de projetos de âmbito cultural e desportivo. 

Cada cidadão pôde votar duas vezes, um voto em cada componente. 

Concluído o período de votação, foi convocado o Conselho do OP, para o dia 10-

11-2017, a fim de se proceder à abertura e contabilização dos votos realizados em 

urna e proceder-se ao apuramento final da votação. Dos 99 munícipes que votaram 

em urna, três deles não votaram na Componente Nº 2. Assim sendo, a Componente 

Nº 1 teve 99 votos presenciais e a Componente Nº 2 teve 96 votos presenciais.  

 

5.1. DADOS ESTATÍSTICOS  

 

195

1932

Urna Online

   

1274

853

Requalificação urbanística e construção
e/ou requalificação de equipamentos
públicos

 
                                            Figura 10                                                                                Figura 11 

 

O somatório dos votos, nas duas componentes, foi de 2.127. À semelhança do que se 

verificou relativamente à fase de apresentação de propostas, também na fase de 
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votação, os meios digitais foram os mais utilizados, sendo que 90% dos votos foram 

efetuados através da plataforma online. 

 

No que se refere à votação por componente, 60% dos votos recaiu na Componente 

Nº 1, que contempla a execução de obra material, sendo que 40% dos votos foram 

para a Componente Nº 2, projetos de índole imaterial. 

 

6. PROJETOS VENCEDORES 

Contabilizados os resultados, houve unicamente duas propostas vencedoras, uma na 

Componente Nº 1 - a proposta “Requalificação Urbanística da Rua da Ermida em 

Vidago” - e outra na Componente Nº 2 - a proposta “Avivar - Recolha 

fotoetnográfica da Cultura Popular”. 

A proposta vencedora no âmbito da Componente Nº 1 contou com um total de 519 

votos (517 votos online e 2 votos em urna) e a proposta vencedora no âmbito da 

Componente Nº 2 arrecadou um total de 562 votos (557 votos online e 5 votos em 

urna).  

0 200 400 600
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Requalificação da Alameda do Tabolado
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Restauro e requalificação da Piscina Municipal…
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8
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Equipamentos Públicos

 

Figura 12 
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50
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Figura 13 

Os projetos vencedores representarão um investimento global de 280 mil euros por 

parte da autarquia: a proposta vencedora na Componente Nº 1 foi orçada em 250 

mil euros e a proposta vencedora na Componente Nº 2 em 30 mil euros. 

Em cada uma das componentes, só a primeira proposta mais votada será incluída 

no orçamento municipal de 2018, uma vez que ambas as propostas absorvem a 

totalidade da verba atribuída a cada uma das componentes.  

 

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 

No que concerne à estratégia de comunicação utilizada, a principal aposta da 

autarquia foi a criação (em 2015) de uma plataforma digital centrada na gestão de 

todo o processo de participação, a qual serviu, também nesta edição, como 

principal meio de informação e divulgação do OP. 

Além desta plataforma, foi igualmente feita publicitação da iniciativa através do site 

e do facebook do Município, dos vários órgãos de comunicação social locais (jornal, 

rádio e televisões online), da colocação de cartazes, distribuição de flyers, nos mupis, 

bem como através de mensagem personalizada na central telefónica do município.  

Foi também enviada toda a informação sobre o decorrer do processo (calendário 

do OP, componentes de investimento, formas de apresentação de propostas, formas 

de votação) por e-mail a todos os presidentes de Junta de Freguesia.  

7.1. PLATAFORMA OP 

Esta plataforma online tem como principais objetivos: 

 Publicitar as edições do Orçamento Participativo; 

 Registar os interessados em participar no processo; 

 Apresentação de propostas; 
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 Votação; 

 Divulgação de todas as ações a desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

 

7.2. PÁGINA WEB E FACEBOOK DO MUNICÍPIO 

Toda a informação relativa ao decorrer do processo do OP foi divulgada 

através do site e do facebook do município. 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=578 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=583 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=671 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=695 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=705 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=715 

 

7.3. NOTAS DE IMPRENSA 

Ao longo da presente edição, foram divulgadas junto dos órgãos de comunicação 

social (locais e regionais) um total de sete notas de imprensa: três em maio, uma em 

setembro, duas em outubro e uma em novembro.  

 

7.4. ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

As atividades realizadas no âmbito do OP Chaves 2017 tiveram, também, presença 

nos vários órgãos de comunicação social locais, tais como: 

http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=578
http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=583
http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=671
http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=695
http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=705
http://www.chaves.pt/frontoffice/pages/314?news_id=715
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Jornal “A Voz de Chaves” 

 Edição de 12-05-2017 

 Edição de 19-05-2017 

 Edição de 06-10-2017 

 Edição de 24-11-2017 

 

Site “Diário@tual” 

http://diarioatual.com/orcamento-participativo-portugal-recolhe-ideias-

chaves/  

http://diarioatual.com/11-maio-assembleia-participativa-do-orcamento-

participativo-chaves-2017/ 

http://diarioatual.com/orcamento-participativo-chaves-participa/ 

http://diarioatual.com/assembleia-participativa-apresenta-orcamento-

participativo-chaves-2017/ 

http://diarioatual.com/flavienses-podem-comecar-votar-projetos-do-

orcamento-participativo-chaves-2017-2-31-outubro/ 

http://diarioatual.com/chaves-requalificacao-urbanistica-da-rua-da-ermida-

vidago-recolha-fotoetnografica-da-cultural-popular-os-grandes-vencedores-

do-orcamento-participati/ 

 

Rádio “Chaves FM” 

 Emissão de spots diários informativos; 

 Divulgação no Programa “Chaves em Revista” 

 

Sinal TV 

http://www.sinal.tv/noticia/chaves-lanca-orcamento-participativo-para-2015-

1406847600 

http://www.sinal.tv/noticia/flavienses-podem-apresentar-propostas-para-o-

orcamento-participativo-ate-15-de-setembro-1409094000 

 

7.5. MUPIS 

Foi igualmente disponibilizada informação sobre as diversas fases da presente edição 

do Orçamento Participativo, a partir de maio, em três mupis da cidade (junto à 

repartição das Finanças, Jardim do Tabolado e Centro Cultural de Chaves), cedidos 

pela “Associação ProCentro”, bem como nos dois mupis interativos da autarquia, 

localizados na Praça de Camões e no Jardim do Tabolado.  

http://diarioatual.com/orcamento-participativo-portugal-recolhe-ideias-chaves/
http://diarioatual.com/orcamento-participativo-portugal-recolhe-ideias-chaves/
http://diarioatual.com/11-maio-assembleia-participativa-do-orcamento-participativo-chaves-2017/
http://diarioatual.com/11-maio-assembleia-participativa-do-orcamento-participativo-chaves-2017/
http://diarioatual.com/orcamento-participativo-chaves-participa/
http://diarioatual.com/assembleia-participativa-apresenta-orcamento-participativo-chaves-2017/
http://diarioatual.com/assembleia-participativa-apresenta-orcamento-participativo-chaves-2017/
http://diarioatual.com/flavienses-podem-comecar-votar-projetos-do-orcamento-participativo-chaves-2017-2-31-outubro/
http://diarioatual.com/flavienses-podem-comecar-votar-projetos-do-orcamento-participativo-chaves-2017-2-31-outubro/
http://diarioatual.com/chaves-requalificacao-urbanistica-da-rua-da-ermida-vidago-recolha-fotoetnografica-da-cultural-popular-os-grandes-vencedores-do-orcamento-participati/
http://diarioatual.com/chaves-requalificacao-urbanistica-da-rua-da-ermida-vidago-recolha-fotoetnografica-da-cultural-popular-os-grandes-vencedores-do-orcamento-participati/
http://diarioatual.com/chaves-requalificacao-urbanistica-da-rua-da-ermida-vidago-recolha-fotoetnografica-da-cultural-popular-os-grandes-vencedores-do-orcamento-participati/
http://www.sinal.tv/noticia/chaves-lanca-orcamento-participativo-para-2015-1406847600
http://www.sinal.tv/noticia/chaves-lanca-orcamento-participativo-para-2015-1406847600
http://www.sinal.tv/noticia/flavienses-podem-apresentar-propostas-para-o-orcamento-participativo-ate-15-de-setembro-1409094000
http://www.sinal.tv/noticia/flavienses-podem-apresentar-propostas-para-o-orcamento-participativo-ate-15-de-setembro-1409094000
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7.6. CARTAZES 

Foram elaborados cartazes para divulgação da Assembleia Participativa, os quais 

foram afixados nos edifícios pertencentes ao Município, designadamente rede de 

museus, Biblioteca Municipal e locais de atendimento público. Foram ainda afixados 

em alguns estabelecimentos comerciais da cidade e outras repartições públicas e 

enviados para as 39 Juntas de Freguesia do Concelho, a fim de promoverem a sua 

divulgação. Foram também enviados, em formato digital, para as Associações 

Culturais, Desportivas, Sociais, Agrupamentos de Escolas, entre outras instituições 

locais. 

 

7.7. FLYERS 

Foram elaborados flyers, em três momentos diferentes, contendo informação 

genérica sobre as várias fases do processo, os quais, para além de serem divulgados 

em todos os locais indicados no ponto anterior, foram também distribuídos nos 

eventos públicos que decorreram na Biblioteca Municipal (aberturas de exposições, 

workshops, apresentações de livros, etc). Foram colocados vários exemplares nos 

Centros de Saúde n.º 1 e 2, Hospital de Chaves, Tribunal de Chaves, Serviço de 

Finanças, Segurança Social, Corporações de Bombeiros, entre outros locais. 

 

7.8. VOICEMAILING 

Foi feita divulgação de cada uma das fases do OP através de mensagem de voz 

automática na Central Telefónica do Município.  

 

7.9. AGENDA DE EVENTOS 

Foi disponibilizada informação sobre o decorrer do processo nas agendas de eventos 

de maio e junho, nomeadamente os destinatários, prazo de apresentação de 

propostas, onde obter mais informações, bem como a data de realização da 

Assembleia Participativa.  

http://www.chaves.pt/uploads/document/file/1426/MAIO.pdf 

http://www.chaves.pt/uploads/document/file/1467/JUNHO_CORRIGIDA.pdf 

 

7.10. NEWSLETTER 

Ao longo do ano, foi feita divulgação, em quatro momentos, através da newsletter 

do município, veículo de comunicação que chega a cerca de 1300 indivíduos.  

http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/94/preview?newslet

ter_id=1 

http://www.chaves.pt/uploads/document/file/1426/MAIO.pdf
http://www.chaves.pt/uploads/document/file/1467/JUNHO_CORRIGIDA.pdf
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/94/preview?newsletter_id=1
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/94/preview?newsletter_id=1
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http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/95/preview?newslet

ter_id=1 

http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/109/preview?newsl

etter_id=1 

http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/114/preview?newsl

etter_id=1 

 

7.11. BOLETIM MUNICIPAL 

A edição do Orçamento Participativo de Chaves foi igualmente divulgada no 

Boletim Municipal Nº 57, de junho de 2017 (única edição do ano de 2017), cujo texto 

informativo dava a conhecer o decorrer do processo, nomeadamente as fases de 

votação da propostas e divulgação dos resultados. Foram impressos e distribuídos 20 

mil exemplares.  

 

8. CONCLUSÕES 

Nesta edição do Orçamento Participativo foram apresentadas mais duas propostas 

do que na edição anterior (2016), não obstante o número de propostas a votação foi 

precisamente o mesmo (15 propostas), depois de terem sido excluídos quatro 

projetos.  

Apesar de ter aumentado a participação relativamente à apresentação de 

propostas, no que concerne à votação das mesmas, a presente edição registou um 

número inferior de votações, tendo contado com 2127 votos, menos 545 do que na 

edição anterior. Refira-se que esta redução pode estar, em certa medida, associada 

ao facto de o início da fase de votação do OP ter sido muito próxima da data de 

realização das eleições autárquicas (dia imediatamente a seguir ao ato eleitoral). 

Por este motivo, além da fase de votação do OP ter iniciado mais tarde do que o 

habitual, o intervalo de tempo em que decorreu foi ligeiramente encurtado, para 

não colidir com as eleições para os órgãos da autarquia local. 

No que concerne à estratégia de divulgação da iniciativa, pode dizer-se que houve 

uma ampla campanha de promoção do processo como um todo, e de cada uma 

das suas fases em particular, sendo utilizados os mais variados meios: plataforma do 

OP, notas de imprensa dirigidas aos órgãos de comunicação social, página web e 

facebook do município, mupis, material gráfico, agenda de eventos, newsletter e 

boletim municipal.  

 

 

 

 

http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/95/preview?newsletter_id=1
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/95/preview?newsletter_id=1
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/109/preview?newsletter_id=1
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/109/preview?newsletter_id=1
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/114/preview?newsletter_id=1
http://www.chaves.pt/admin/manager/newsletter_versions/114/preview?newsletter_id=1
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9. ANEXOS 

 

FORMULÁRIOS (PARTICIPAÇÃO E RECLAMAÇÃO) 
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BOLETINS DE VOTO 
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PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO 

 CONVITE 
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 CARTAZES 
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 BOLETIM MUNICIPAL  
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 PÁGINA WEB DO MUNICÍPIO 
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 NEWSLETTER 
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 MUPIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2017 

 

30 

 JORNAL “A VOZ DE CHAVES” 
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