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Introdução e Enquadramento

O Orçamento Participativo é um processo democrático de participação, que
visa promover o envolvimento dos cidadãos e das organizações da sociedade
civil nas estratégias de governação do concelho. Este envolvimento tem
concretização através da possibilidade dada à comunidade local de decidir
o destino de uma parte dos recursos públicos disponíveis da autarquia.
No âmbito deste processo, os cidadãos são convidados a apresentar
propostas de investimento, as quais depois de conferida a sua viabilidade,
serão colocadas a votação, no sentido de incluir no orçamental municipal do
ano subsequente, as propostas mais votadas.
O Município de Chaves decidiu adotar o Orçamento Participativo como
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.
Em meados de 2014, dada a impossibilidade temporal de cumprir todos os
requisitos a que obrigava o Regulamento do OP entretanto aprovado, a
autarquia lançou uma edição experimental, tendo aprovado para o efeito, um
normativo regulamentar específico. Nesta edição a intervenção dos munícipes
esteve limitada à apresentação de propostas.
No presente ano, longe do formato experimental do ano anterior, a autarquia
apostou num modelo de Orçamento Participativo mais completo, que permite
a cada cidadão, não só apresentar a sua proposta de investimento mas
também, votar aquela que cada um desejar ver incluída no orçamento
municipal do ano seguinte.
Neste sentido, o trabalho desenvolvido pela autarquia no âmbito deste
processo que pretende colher a opinião e a intervenção da população, deixa
transparecer que existe um interesse latente junto dos cidadãos na
participação da governação do município, a qual é essencial para a
prossecução de políticas mais abrangentes, mais informadas e mais
responsáveis.
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1. Metodologia do OP 2015
O Orçamento Participativo regulou-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, com as alterações
aprovadas em reunião do Executivo Municipal de dia 10.04.2015 e
devidamente sancionadas em sessão de Assembleia Municipal de 30.04.2015.
De acordo com o Artigo 7.º das referidas Normas, o processo associado ao
Orçamento Participativo de Chaves contará com a colaboração do Conselho
do Orçamento Participativo, o qual o acompanha em todas as suas fases de
desenvolvimento.
Assim, em 17 de março de 2015 teve lugar a primeira reunião do Concelho do
Orçamento Participativo, foram abordados e definidos um conjunto de
procedimentos e critérios a ter em conta ao longo do processo, bem como o
plano de comunicação a desenvolver, a calendarização das ações, a verba
a afetar globalmente ao processo, e a sua distribuição pelas duas
componentes, etc.
Criadas as condições para que o processo tivesse o seu início com regras e
princípios estabelecidos de forma clara e transparente, deu-se início ao
processo, o qual compreende as seguintes etapas:

Figura 1
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1.1.

Calendarização

Cada uma destas etapas comporta várias fases, as quais, no presente ano, se
desenvolveram de acordo com o calendário seguinte:
Datas

2 de janeiro a 30 de março

Procedimentos
Preparação do ciclo com a definição de todo o
processo, incluindo a verba a afeta às duas
componentes do OP

10 de abril a 15 de junho

Divulgação pública do processo

1 de maio a 15 de junho

Apresentação de propostas

16 de junho a 30 de julho

Análise técnica das propostas pelo grupo de trabalho

31 de julho a 3 de agosto

3 a 7 de agosto
10 de agosto a 14 de setembro

15 de setembro a 15 de
outubro
A partir de 2 de novembro

Até 31 de dezembro

Apresentação da lista provisória dos projetos a submeter
a votação e comunicação das propostas não aceites
aos cidadãos proponentes
Período de reclamação
Decisão sobre as reclamações e elaboração e
apresentação pública dos projetos disponíveis para
votação;
Votação dos projetos
Apresentação pública dos resultados; incorporação dos
projetos votados na proposta de plano de atividades e
orçamento municipal e elaboração de relatórios para
posterior avaliação do processo.
Elaboração do Relatório de Avaliação do Processo
Figura 2

1.2. Valor afeto ao OP
O valor total afeto ao orçamento participativo deste ano foi € 300.000,00
(trezentos mil euros), distribuído por duas componentes, de acordo com a
seguinte metodologia:
Componente 1 Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação
de Equipamentos Públicos): € 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros)1
Componente 2: Promoção e Dinamização – Projetos de Âmbito Social,
Cultural e Desportivo: € 50.000 (cinquenta mil euros)2
(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 50.000 € e igual ou superior a 10.000 €)
1
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2.

Apresentação de Propostas
2.1. Prazos e meios de apresentação

A fase de apresentação de propostas decorreu de 1 de maio a 15 de junho.
Em concordância com o estipulado nas Normas de Participação em vigor, os
cidadãos tiveram ao dispor os seguintes meios de apresentação:
• Na Plataforma do OP;
• Envio do formulário de participação 3 por correio eletrónico através do
endereço: op@chaves.pt;
• Envio do formulário de participação via CTT;
• Nas Assembleias de Participação.
2.1.1. Assembleias Participativas
A realização de Assembleias Participativas tem como principal propósito
abrir um espaço de diálogo entre os cidadãos e os decisores políticos,
permitindo por um lado, uma maior proximidade, essencial ao reforço da
confiança e, por outro lado, a recolha de opiniões fundamentais para o
aperfeiçoamento do processo.
As Assembleias Participativas, para além de permitirem o esclarecimento de
dúvidas, tem como um dos principais desígnios, facilitar a participação dos
cidadãos que têm dificuldades de acesso aos meios digitais, podendo aí,
proceder à entrega das suas propostas.
No entanto, dado que o Município de Chaves disponibiliza outras formas de
apresentação de propostas, para além da submissão via plataforma
informática, optou-se pela realização de uma única Assembleia
Participativa, tendo a mesma sido amplamente divulgada através de vários
meios:






Jornal “A voz de Chaves” – Edição 15.05.2015;
Site do Município;
Plataforma do OP;
Afixação de cartazes
Central telefónica (Espera telefónica personalizada/Mensagem de espera
inserida na central telefónica)

O Formulário de Participação foi disponibilizado nos serviços de Atendimento do Município de
Chaves, nas Juntas de Freguesia e em http://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28740
3
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Local

Freguesia

Data

Hora

Auditório Eng.º Luiz Coutinho

Santa Maria Maior

15 de maio

21h00

Figura 3

A Assembleia Participativa contou com a presença de cerca de 20 pessoas.
Deu-se início com a exibição de uma apresentação em Power Point
elucidativa de alguns aspetos desta iniciativa, designadamente, os seus
objetivos, a forma de participar, o calendário previsto, etc.
Seguidamente passou-se a um período de perguntas/respostas entre o público
e a mesa, composta pelo Presidente da Autarquia e alguns Técnicos mais
diretamente envolvidos no processo, durante o qual se procurou dar resposta
às dúvidas suscitadas. Para além das questões apresentadas, foram dadas
algumas sugestões pelo público no sentido da melhoria do processo.
Não se registou a entrega de nenhuma proposta.
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2.2. Dados estatísticos
No total, foram apresentadas 28 propostas, dividas pelas duas componentes,
resultando a seguinte distribuição.
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12
16

Requalificação urbanística e construção e/ou requalificação de
equipamentos públicos
Promoção e Dinamização: Projetos de âmbito Social, Cultural e
Desportivo

Figura 5

De acordo com a distribuição obtida relativamente aos meios utilizados para
a apresentação de propostas, depreende-se que, os meios informáticos são,
os mais utilizados. No entanto, por forma a não retirar a possibilidade de
participação a alguns cidadãos menos adaptados às tecnologias digitais,
entende-se que deverão continuar a ser disponibilizados outros meios
alternativos.

3

9

16

Internet

Email

Figura 6

Correio
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Das 28 propostas apresentadas, a grande maioria têm concretização ou nas
freguesias integradas na cidade ou na sua periferia, conforme comprova o
gráfico:

2
8

Santa Maria Maior
Curalha
Vila Verde da Raia
Madalena e Samaiões
São Pedro de Agostém
Vidago
Cimo de Vila da Castanheira
Outeiro Seco
Valdanta
Várias/Indefinida

5

3

2
1

1

2
2

2

Figura 7
Nota: o item “Várias/Indefinida” diz respeito ao conjunto das propostas cuja
concretização abrange as várias freguesias da cidade 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.
Reunida a totalidade dos pareceres técnicos, foi convocado o Conselho do
OP a fim de, sobre os mesmos se pronunciar. No âmbito deste Conselho foi
entendimento generalizado que as informações técnicas produzidas pelos
serviços municipais, careciam de alguns elementos que, embora fossem
prescindíveis nesta fase, seria importante que, de futuro, pudessem constar.
De comum acordo entre os membros do Conselho do OP, foram realizadas
algumas adaptações aos títulos das propostas a transitar para votação, de
forma a tornar mais percetível junto do público votante, o projetos que está
subjacente a cada proposta.
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No âmbito desta apreciação, foram excluídas 12 propostas, cujos variados
motivos estão identificados no gráfico:

1

1

2

2

12
16

1

Proponente eleitor
noutro concelho

5
Elegíveis

Falta de clareza
quanto ao espaço a
reabilitar
Ultrapassa o valor
atribuído à
Componente
Propostas
idênticas/repetidas

Rejeitadas

Figura 8

Figura 9

No quadro abaixo, estão identificadas as propostas que, na sequência da
análise efetuada, transitaram para a fase posterior:
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4. Período de Reclamações
A exclusão das propostas e o motivo que lhe esteve subjacente, foi
comunicado aos respetivos proponentes. A listagem provisória das propostas a
submeter a votação, foi tornada pública através da plataforma do OP, dando
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 15 de setembro a 15 de outubro. Os
interessados em participar nesta fase do processo puderam fazê-lo online,
através da plataforma do OP, ou através de voto em urna, disponível no résdo-chão do edifício principal da Câmara Municipal, onde se encontrava uma
equipa disponível para prestar apoio.
Dos 16 projetos colocados a votação, 8 enquadravam-se na componente 1 –
Requalificação urbanística e construção e/ou requalificação de
equipamentos públicos e, os restantes 8, na componente 2 – Promoção e
dinamização de projetos de âmbito social, cultural e desportivo.
Cada cidadão pode votar uma única vez, numa única proposta.
Concluído o período de votação, foi convocado o Concelho do OP, a fim de
se proceder à abertura e contabilização dos votos realizados em urna e se
proceder ao apuramento final da votação. De entre os votos presenciais, não
se registaram quaisquer votos brancos ou nulos.
5.1. Dados Estatísticos

101

247

810
956

Urna

Online

Figura 11

Requalificação urbanística e construção e/ou
requalificação de equipamentos públicos
Promoção e Dinamização: Projetos de
âmbito Social, Cultural e Desportivo

Figura 12
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No total, votaram 1057 cidadãos. À semelhança do que se verificou
relativamente à fase de apresentação de propostas, também na fase de
votação, os meios informáticos foram os mais utilizados, sendo que, 90% dos
cidadãos votaram através da plataforma on-line.
No que se refere à votação por componente, verifica-se que a escolha de 77%
dos votantes recaiu na componente 1, que contempla a execução de obra
material, contra os 23% que optaram por votar num projeto de índole imaterial
(componente 2).
6. Projetos Vencedores
A “Ecopista Termal – troço compreendido entre a Avenida conde Caria e o
Balneário Termal de Vidago” e o “Encontro de Escritores e Produção de Livro –
dar a conhecer o património mais emblemático da cidade de Chaves” foram
os dois projetos vencedores da edição do OP 2015.
O primeiro, apresentado no âmbito da componente 1, contou com 378 votos
e o segundo, apresentado no âmbito da componente 2, arrecadou 192 votos.

Votação
378

Ecopista termal (troço compreendido entre a…
253

Requalificação do Polidesportivo da EB1 de Vila…
192

Encontro de escritores e produção de livro (Dar a…
103

Pôr a descoberto a parte sul do zimbório e dos…
Construção da conduta de saneamento -…

28

Fotografia - A intemporalidade que atravessa…

23

Promover o conhecimento do Sistema Solar…

22

Painel Nadir (Reprodução de um quadro do autor…

21

Monumento ao flaviense - Marechal Francisco…

14

Instalação de relvado sintético no campo de jogos…

11

Criar, fomentar e difundir roteiros culturais e…

8

Requalificação do Castro de Curalha

2

Bienal de Arte de Chaves

1

Semana Internacional de Música e Dança de… 1
Roteiro de Homenagem a João Vieira (conjunto de… 0
Prova Desportiva em Vila Verde da Raia (corrida… 0
0

Figura 13
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Os projetos vencedores representarão um investimento global por parte da
autarquia que rondará os 259 mil euros, já que, o primeiro foi orçado em 244
mil euros e o segundo em 15 mil euros.
Em cada uma das componentes, só a primeira proposta mais votado será
incluída no orçamento municipal de 2016. No que diz respeito à componente
1, a proposta vencedora absorve quase a totalidade do valor definido (€
250.000,00). No que se refere à componente 2, a soma das duas primeiras
propostas mais votadas, ultrapassa o valor determinado (€ 50.000,00).

7. Plano de Comunicação - Promoção e Divulgação
No âmbito da estratégia de comunicação utilizada pela autarquia, a principal
aposta foi na criação de uma plataforma centrada na gestão do processo de
participação, a qual serviu como principal meio de informação e divulgação
do OP.
Para além da plataforma, foi também feita publicitação da iniciativa através
do Site e do Facebook do Município, através dos órgãos de comunicação
social, designadamente jornal e rádio locais, através de colocação de
cartazes em alguns estabelecimentos comerciais e, através de mensagem
personalizada na central telefónica do município.
A anteceder esta estratégia de divulgação que acompanhou o processo ao
longo das diferentes etapas, teve lugar uma sessão pública de apresentação
do OP 2015, que decorreu no auditório Eng.º Luiz Coutinho, em 10.04.2015
(Anexos: Fig. 22).

7.1. Plataforma internet
Foi criada uma plataforma on-line que tinha como objetivos:






Publicitar a edição do Orçamento Participativo;
Registar os participantes;
Apresentar propostas;
Votar;
Divulgar as ações desenvolvidas.
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Figura 14

7.2. Site e Facebook do Município
A informação mais relevante relativa ao processo do OP, disponível na
plataforma, foi também divulgada através do site e do facebook do
município.

7.3. Órgãos de Comunicação Social
As atividades realizadas no âmbito do OP tiveram, também, presença nos
órgãos de comunicação social locais, tais como:
Jornal “A Voz de Chaves”:







Edição de 14.04.2015;
Edição de 17.04.2015;
Edição de 15.05.2015;
Edição de 22.05.2015;
Edição de 18.09.2015;
Edição de 06.11.2015.

Rádio “Chaves FM”


4 spots/dia/40``

7.4. Cartazes
Foram elaborados cartazes aquando da Sessão Pública de Apresentação
e da Assembleia Participativa, os quais foram afixados nos edifícios
pertencentes ao Município de Chaves, designadamente, museus,
Biblioteca Municipal, locais de atendimento público, etc.
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7.5. Voicemailing
Foi feita divulgação de cada uma das fases do OP, através de mensagem
de voz automática, na Central Telefónica do Município.
Nota: Foi também solicitada a colaboração das Juntas de Freguesia na
divulgação do processo, bem como na disponibilização dos impressos
para apresentação de propostas.
8. Conclusões
Tendo em conta que podemos considerar tratar-se da primeira edição do
Orçamento Participativo de Chaves, uma vez que a edição do ano
anterior foi experimental e não contemplou a participação dos cidadãos
a todos os níveis, é entendimento que a mesma decorreu com algum
destaque, comprovando-se que os cidadãos sentem necessidade de
participar nas decisões.
É pertinente continuar a estimular a população no sentido de se envolver
na vida do concelho mas, de forma ativa e responsável. A este respeito é
importante referir a presença de alguns pretensos proponentes na
Assembleia Participativa, a fim de pedirem esclarecimentos, reflexo da
preocupação dos cidadãos numa participação informada.
O empenho ao nível da participação dos cidadãos foi positivo e sinal disso
foi a afluência registada na fase da votação das propostas.
Existem, ao nível da Plataforma, vários aspetos a melhorar. Outros há, que
embora tenham sido questionados e postos em causa no decorrer desta
edição, não poderão ser alterados com vista a garantir total rigor ao
longo do processo e uma votação fidedigna.
Resta referir que, devido à partilha entre todos aqueles que estiveram
envolvidos nesta edição, surgiram contributos que permitirão limar
algumas imperfeições. A melhoria contínua será, com certeza, um
estímulo à participação da comunidade, a qual é a principal razão deste
processo.
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9. Anexos

Formulários
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Publicidade/Divulgação

Figura 18
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Figura 19
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Comunicação Social
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Figura 21

