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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 a proposta mais votada. 

Para o Município de Chaves, trata-se 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. 

1. METODOLOGIA DO OP 2020 

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. 

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. 

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. 

Do processo de 2020 resultou também a necessidade de se voltar a proceder à 

reavaliação das normas de Participação em vigor. 

 

1.1. SUSPENSÃO DA COMPONENTE Nº 1 

Manteve-se em vigor para o ano de 2020 a suspensão temporária da 

Componente Nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou 

Requalificação de Equipamentos Públicos, devido à falta de execução dos 

projetos de obra física vencedores em edições anteriores, decisão datada de 23 

de março de 2018. 
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O Conselho do OP aprovou igualmente 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, 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: 

 

Figura 1 Conceção do Ciclo 

 

1.2. CALENDARIZAÇÃO 

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

desenvolveram de acordo com o seguinte calendário: 

Datas Procedimentos 

mês de junho 
Preparação do ciclo com a definição de todo o 

processo 

a partir de 01 d julho Divulgação pública do processo 

13 de julho a 14 de 

setembro 

Período de apresentação de propostas através dos 

meios disponibilizados para o efeito 

de 15 a 25 de setembro Análise técnica das propostas 

a 20 de outubro 
Apresentação da lista provisória dos projetos a 

submeter a votação e comunicação das propostas 

não aceites aos cidadãos proponentes 

até 03 de novembro Período de reclamação 
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até 06 de novembro 
Decisão sobre as reclamações e apresentação 

pública das propostas disponíveis para votação 

09 de novembro a 09 de 

dezembro 

Votação das propostas 

10 a 31 de dezembro 
Apresentação pública dos resultados; 

incorporação do projeto vencedor na proposta de 

plano de atividades e orçamento municipal 

Figura 2 Calendarização do Orçamento Participativo 

Nota: Houve necessidade de reajustar o calendário inicialmente previsto. 

 

 

1.3. VALOR AFETO AO OP 

 

O orçamento afeto ao OP de Chaves para o ano 2020 foi de 30.000€ (trinta mil 

euros) para a Componente Nº 2 – Promoção e Dinamização - Projetos de Âmbito 

Cultural e Desportivo(1). 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

2.1. PRAZOS E MEIOS DE APRESENTAÇÃO 

De 13 de julho a 14 de setembro 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 (https://op.chaves.pt); 

• Envio do formulário de participação2 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. 

 

 

2.2. DADOS ESTATÍSTICOS 

No total, foram apresentadas 11 propostas, tendo sido apresentadas sete através 

da plataforma online e quatro através do endereço eletrónico op@chaves.pt. 

 

                                                      
1 (cada proposta entregue deverá ser de valor igual ou inferior a 30.000€ e igual ou superior a 10.000€) 

 

mailto:op@chaves.pt
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7

4

Plataforma OP

Endereço Eletrónico

 

Figura 3 Meios das Apresentações das Propostas 

 

As propostas apresentadas sugeriam a concretização dos projetos nas seguintes 

freguesias: 

 

 

1

1

1

1

3

1

3

Santa Maria Maior

Faiões

Vidago

Vila Verde da Raia

Madalena e Samaiões

Oura

Chaves (sem freguesia
especificada)

 

Figura 4 Propostas Apresentadas por Freguesia de Concretização 

 

 

 

 

 

 

 



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2020 

 

 

7 

 

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 

adaptação do título, apresentação de datas, duração de projetos, custos 

associados, planificação de trabalhos. 

 

Algumas das propostas careciam ainda de pedido de apoio, pareceres externos 

e indiciavam ações da componente infraestrutural. 

 

Neste enquadramento, foi contactado apenas um proponente no sentido de lhe 

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

concordância para efetuar os ajustes necessários, permitindo assim a transição 

desta proposta para a fase posterior. 

 

Em sede de reunião do Conselho do OP, no dia 13 de outubro de 2020, após 

apreciação da análise técnica efetuada às 11 propostas apresentadas, foram 

excluídas 6 propostas pelas seguintes razões: 

 

Proposta Nº 1, com o título “Trilho do Corgo na freguesia de Faiões – Criação, 

promoção e homologação” apresentada por Rogério António de Castro Coelho 

– rejeitada. A execução do projeto apresentado incorpora ações que integram 

forte componente infraestrutural, extravasando o âmbito da componente de 

promoção e dinamização. A criação do Trilho implica limpeza., marcação e 

manutenção de caminhos assim como componentes de apoio a caminhantes 

de carater físico e permanente.  

 

Proposta Nº 2, com o título “Chaves a cuidar +”, apresentada por Nuno Miguel 

Claro da Silva – rejeitada. A proposta não foi aceite, tendo em conta o 

estipulado nas alíneas a), b) e d), no ponto n.º 13, da cláusula 10.ª das Normas de 

Participação do OP, uma vez que a proposta, nos termos apresentados pode 

configurar um pedido de apoio para um serviço, que apenas faz sentido se 

concretizado com objetivos de continuidade, que esta componente não 

permite. Além disso, também os custos associados a esta proposta podem 

configurar impossibilidade de execução técnica. 

 

Proposta Nº 3, intitulada “Circuito de Arvorismo – Jardim Público”, apresentada 

por Fernando Miguel Borges Valpaços – não transita para votação, uma vez que 

o proponente veio, através de email, dirigido à equipa coordenadora do OP, 

solicitar a anulação da proposta 
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Proposta Nº 6, com o título “À descoberta das nossas raízes com a luta tradicional 

portuguesa”, apresentada Vítor José Gomes – rejeitada. A proposta não foi 

aceite, tendo em conta o estipulado na alínea a), do ponto n.º 13, da cláusula 

10.ª das Normas de Participação do OP, uma vez que a proposta, nos termos 

apresentados pode configurar um pedido de apoio para um serviço a prestar 

pelo proponente e ou Associação que representa – Associação Portuguesa o 

Samurai, consubstanciado ainda no pedido de apoio infraestrutural e logístico 

para criação de um Centro de Alto Rendimento. 

 

Proposta Nº 10, intitulada “Rede de Miradouros Valorização do património 

paisagístico e histórico-cultural do concelho de Chaves”, apresentada por 

Sandrina Rodrigues– rejeitada. A decisão de rejeição prendeu-se com a 

concordância dos elementos do Conselho do OP relativamente à análise 

técnica dos serviços, ao salientarem que a proposta incorpora ações que 

integram forte componente infraestrutural, extravasando o âmbito da 

componente de promoção e divulgação. A criação da Rede de Miradouros 

implica limpeza e abertura de caminhos com futura manutenção, assim como 

criação de componentes (observatórios), com obra de carater físico e 

permanente. 

 

Proposta Nº 11, com o título “Centro Interpretativo da Estância Termal da Ribeira 

de Oura”, apresentada por Sérgio Manuel Rodrigues Pereira – rejeitada. A 

rejeição foi consubstanciada pela falta de critérios de admissibilidade inerentes à 

candidatura, não cumprindo o prazo estipulado para efetivação da mesma. 

 

5

6

Admitidas Rejeitadas

 

Figura 5 Propostas Excluídas/Admitidas 
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4. PERÍODO DE RECLAMAÇÃO 

 

A exclusão das propostas, bem como os motivos que lhes estavam subjacentes, 

foram comunicados aos 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 esse 

período, ocorreram 2 reclamações, foi necessário reunir extraordinariamente o 

Conselho do OP, no dia 04 e 05 de novembro de 2020. 

 

A reclamação surgiu dos proponentes das propostas Nº1 e Nº6, tendo o Conselho 

do OP, procedido à análise da exposição das reclamações, deliberado assim a 

aceitação da proposta Nº1 a votação, e mantendo a rejeição da proposta Nº6. 

Tendo em conta os prossupostos de aceitação da proposta Nº1, foi considerada 

válida também para votação a proposta Nº 10, intitulada de “Rede de 

Miradouros Valorização do património paisagístico e histórico-cultural do 

concelho de Chaves”, 

 

 

No quadro que se segue, estão identificadas as propostas, com as respetivas 

freguesias de implementação, que transitaram para a fase posterior, a fase de 

votação: 

 

Componente Promoção e Dinamização - Projetos de 

âmbito Cultural e Desportivo 
Freguesia 

gente de cá – Mostra de artes de autores e artistas locais  Vidago 

À descoberta do Mundo Rural Madalena e Samaiões 

Corrida de Barcas – Rio Tâmega Madalena e Samaiões 

Festa Gastronómica Flaviense Chaves 

“Contrabando e outras histórias” – Vila Verde da Raia Vila Verde da Raia 

Trilho do Corgo na freguesia de Faiões – Criação, 

promoção e homologação. 

Faiões 

Rede de Miradouros Valorização do património 

paisagístico e histórico-cultural do concelho de Chaves 

Chaves 

Figura 6 Propostas e Respetivas Freguesias que Transitaram à Fase Posterior 
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5. VOTAÇÃO 

 

O período de votação decorreu entre 09 de novembro e 09 de dezembro. 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 Gabinete de Protocolo e Comunicação, no 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. 

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

10-12-2020, a fim de se proceder à abertura da urna e contabilização dos votos 

realizados presencialmente e proceder-se ao apuramento final dos resultados, 

com a soma dos votos online. 

Pelo que foi possível apurar, concluiu-se que a edição deste ano obteve uma 

baixa votação em urna, contabilizando-se apenas 34 votos. 

 

 

5.1. DADOS ESTATÍSTICOS 

 

34

496

Urna Online

 

Figura 7 Votação em Urna ou Online 

No total registaram-se 530 votos. À semelhança do que se verificou relativamente 

à fase de apresentação de propostas, também na fase de votação, os meios 

digitais foram os mais utilizados, sendo que 93,58% dos votos foram efetuados 

através da plataforma online. 
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6. PROJETO VENCEDOR 

 

 

A proposta vencedora “Corrida de Barcas- Rio Tâmega”, contou com 273 

votos, dos quais 268 online e 5 em papel, correspondendo a 51,51% dos votos.  
 

 

 

 

 

Figura 8 Resultados da Votação 

 

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 da página de facebook do Município, de vários órgãos de comunicação 

social locais (jornal, rádio e televisões online), da colocação de cartazes, mupis, 

TOMI e da distribuição de flyers. 

Foi também enviada toda a informação sobre o decorrer do processo 

(calendário do OP, componente de investimento, formas de apresentação de 

propostas, formas de votação) por correio eletrónico a todas as Junta de 

Freguesia do Concelho. 
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7.1. PLATAFORMA OP 

Esta plataforma online tem como principais objetivos: 

• Publicitação de cada edição do Orçamento Participativo; 

• Registo dos interessados em participar no processo; 

• Apresentação de propostas; 

• Votação; 

• Divulgação de todas as ações a desenvolver. 

 

 

Figura 9 Plataforma Online 
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7.2. PÁGINA WEB E FACEBOOK DO MUNICÍPIO 

Toda a informação relativa ao decorrer do processo do OP foi divulgada no site 

e na página de facebook do município. 

https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1512 

https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1515 

https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1415 

https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1502 

https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1498 

https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4083131148368787 

https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4161723330509568 

https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4170310262984208 

https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4062833817065187 

https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/3703575352991037 

https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/3859247067423864 

 

7.3. PLATAFORMA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – op@chaves.pt 

 

https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29173&p

astaNoticiasReqId=28599 

https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29168&p

astaNoticiasReqId=28599 

https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29162&p

astaNoticiasReqId=28599 

 

7.4. NOTAS DE IMPRENSA  

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

comunicação social (locais e regionais) um total de seis notas de imprensa: 

13-07-2020 | Nota do início do processo; 

02-09-2020 | Divulgação do início do período da apresentação da proposta; 

06-11-2020 | Arranque das votações; 

14-11-2020 | Período de votações com vídeo dos proponentes a apelar ao voto; 

11-12-2020 | Proposta vencedora; 

14-12-2020 | Apresentação detalhada de resultados 

https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1512
https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1515
https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1415
https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1502
https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1498
https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4083131148368787
https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4161723330509568
https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4170310262984208
https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/4062833817065187
https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/3703575352991037
https://www.facebook.com/municipiodechaves/posts/3859247067423864
mailto:op@chaves.pt
https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29173&pastaNoticiasReqId=28599
https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29173&pastaNoticiasReqId=28599
https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29168&pastaNoticiasReqId=28599
https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29168&pastaNoticiasReqId=28599
https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29162&pastaNoticiasReqId=28599
https://op.chaves.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27775&noticiaId=29162&pastaNoticiasReqId=28599
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7.5. ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

As atividades realizadas no âmbito do OP Chaves 2020 tiveram também 

presença nos vários órgãos de comunicação social locais, tais como: 

 

A Voz de Chaves 

15 -07-2020 | Câmara de Chaves arranca com o Orçamento Participativo 2020 

09-09-2020 | Eu proponho! Todos contam e executa-se mais um projeto 

municipal em Chaves 

11-11-2020 | Propostas do O.P Chaves 2020 em votação 

Diário Atual 

https://diarioatual.com/corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-op-

chaves-2020/ 

https://diarioatual.com/ate-14-de-setembro-propostas-ao-orcamento-

participativo-de-chaves-ja-podem-ser-entregues/ 

https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-

orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/ 

https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-

orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/op-2020-

votacao/#prettyPhoto 

 

Rádio “Chaves FM” 

• Emissão de vários spots diários informativos  

 

A Voz de Trás os Montes 

https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/29578 

https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/28665 

https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/27850 

 

Sinal TV 

https://www.sinal.tv/noticia/chaves-propostas-para-op-chaves-terminam-a-14-

de-setembro-1599001200 

https://diarioatual.com/corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-op-chaves-2020/
https://diarioatual.com/corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-op-chaves-2020/
https://diarioatual.com/ate-14-de-setembro-propostas-ao-orcamento-participativo-de-chaves-ja-podem-ser-entregues/
https://diarioatual.com/ate-14-de-setembro-propostas-ao-orcamento-participativo-de-chaves-ja-podem-ser-entregues/
https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/
https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/
https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/op-2020-votacao/#prettyPhoto
https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/op-2020-votacao/#prettyPhoto
https://diarioatual.com/9-de-novembro-a-9-de-dezembro-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/op-2020-votacao/#prettyPhoto
https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/29578
https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/28665
https://www.avozdetrasosmontes.pt/noticia/27850
https://www.sinal.tv/noticia/chaves-propostas-para-op-chaves-terminam-a-14-de-setembro-1599001200
https://www.sinal.tv/noticia/chaves-propostas-para-op-chaves-terminam-a-14-de-setembro-1599001200


ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2020 

 

 

15 

https://www.sinal.tv/noticia/chaves-orcamento-participativo-2020-1594594800 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3864 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3626 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/2350 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3540 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3864 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3890 

https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3927 

 

Notícias de Vila Real 

https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-

vencedora-do-orcamento-participativo/ 

https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-propostas-do-orcamento-

participativo-chaves-2020-em-votacao/ 

https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-arranca-com-orcamento-

participativo-2020/ 

 

 Revista Descla 

https://descla.pt/corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-op-chaves-

2020 

Notícias de Aguiar 

https://noticiasdeaguiar.pt/chaves-arranca-com-orcamento-participativo-2020/ 

 

Universidade.FM 

https://www.universidade.fm/votacao-dos-projetos-do-orcamento-participativo-

de-chaves-decorre-ate-9-dezembro/ 

 

Portal Nacional de Municípios e Freguesias 

https://www.municipiosefreguesias.pt/noticia/75153/chaves-arranca-com-

orcamento-participativo-2020 

https://www.sinal.tv/noticia/chaves-orcamento-participativo-2020-1594594800
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3864
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3626
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/2350
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3540
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3864
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3890
https://www.altotamegaemrevista.pt/news/3927
https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-orcamento-participativo/
https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-orcamento-participativo/
https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/
https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-propostas-do-orcamento-participativo-chaves-2020-em-votacao/
https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-arranca-com-orcamento-participativo-2020/
https://www.noticiasdevilareal.com/chaves-arranca-com-orcamento-participativo-2020/
https://descla.pt/corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-op-chaves-2020
https://descla.pt/corrida-de-barcas-rio-tamega-foi-a-vencedora-do-op-chaves-2020
https://noticiasdeaguiar.pt/chaves-arranca-com-orcamento-participativo-2020/
https://www.universidade.fm/votacao-dos-projetos-do-orcamento-participativo-de-chaves-decorre-ate-9-dezembro/
https://www.universidade.fm/votacao-dos-projetos-do-orcamento-participativo-de-chaves-decorre-ate-9-dezembro/
https://www.municipiosefreguesias.pt/noticia/75153/chaves-arranca-com-orcamento-participativo-2020
https://www.municipiosefreguesias.pt/noticia/75153/chaves-arranca-com-orcamento-participativo-2020


ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2020 

 

 

16 

 

7.6. CARTAZES 

Foram elaborados cartazes em formato A3 para divulgação do Projeto, tendo 

sido afixados nos edifícios pertencentes ao Município, designadamente rede de 

museus, Biblioteca Municipal, escolas e locais de atendimento público. Foram 

ainda afixados em alguns estabelecimentos comerciais da cidade e outras 

repartições públicas. 

 

7.7. FLYERS 

Foram elaborados flyers, em 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. Este ano, devido à 

pandemia Covid-19 não foram distribuídos nos locais habituais, apenas estiveram 

disponíveis nos edifícios de serviços públicos. 

7.8. MUPIS 

Foi igualmente disponibilizada informação sobre as diversas fases da presente 

edição do Orçamento Participativo, a partir de julho, em quatro Mupis da cidade 

(Avenida Xavier Teixeira, Avenida Francisco Sá Carneiro, Jardim do Tabolado e 

Rotunda Largo da Estação). 

7.9. VOICEMAILING 

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

automática na Central Telefónica do Município. 

 

7.10. BOLETIM MUNICIPAL 

 

A edição do Orçamento Participativo de Chaves foi igualmente divulgada no 

Boletim Municipal Nº62, de junho de 2020), 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. 

 

 

7.11. VÍDEO PROMOCIONAL  

Com o objetivo de promover uma votação mais participada, foi também 

deliberado o incremento de promoção das propostas apresentadas a votação, 

através de gravação de um vídeo apelativo ao voto, por cada concorrente, 

ficando o Gabinete de Protocolo e Comunicação responsável pela conceção e 
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respetiva divulgação, nos meios de comunicação do município, através do 

Facebook e WebSite. 

Atingiu um alcance de 3 mil e 900 visualizações com 30 partilhas. 

 

 

CONCLUSÕES 

Nesta edição do Orçamento Participativo foram apresentadas mais cinco 

propostas do que na edição anterior (2019) na Componente Promoção e 

Dinamização - Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo. 

O número de propostas a votação também foi maior: a edição de 2020 teve sete 

propostas a votação, enquanto que a edição de 2019 teve cinco propostas a 

votos. 

No que concerne à votação das mesmas, também a presente edição registou 

um número votações superior. A edição de 2019 contou com 489 votos e a de 

2020 liderou com 530. 

No que diz respeito à estratégia de divulgação da iniciativa, pode dizer-se que 

houve uma ampla campanha de promoção do processo, tendo sido utilizados os 

mais variados meios: plataforma do OP, notas de imprensa dirigidas aos órgãos 

de comunicação social, página web e facebook do município e material 

gráfico. 

A introdução da conceção do vídeo promocional institucional das candidaturas 

potenciou a promoção individual dos projetos, garantindo notoriedade e 

transparência ao processo do OP. 

 

A realização do Orçamento Participativo permite uma auscultação, ainda que 

em baixa escala, das necessidades verificadas a nível local. 
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ANEXOS 

FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

 

BOLETIM DE VOTO 

 



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2020 

 

 

19 

PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO 

 

• CARTAZ 
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• FLYER 
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• PÁGINA WEB DO MUNICÍPIO 
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• PÁGINA FACEBOOK DO MUNICÍPIO 
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• A VOZ DE TRÁS OS MONTES 
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• A VOZ DE CHAVES 
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• JORNAL DE NOTÍCIAS 

 

• NOTÍCIAS DE AGUIAR 
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• NOTÍCIAS DE VILA REAL 

 

 

• REVISTA DESCLA 
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• UNIVERSIDADE.FM 

 

• PORTAL NACIONAL DE MUNICÍPIOS E FREGUESIAS 
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• SITE “DIÁRIO ATUAL” 
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• SINAL TV 
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• BOLETIM MUNICIPAL 
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• MUPIS 

 

 

 


