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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A Câmara Municipal de Chaves reconhece o Orçamento Participativo como um 

instrumento e importante símbolo para uma cultura de participação e envolvimento 

dos cidadãos na sociedade democrática, promovendo uma cidadania ativa e 

práticas de construção coletiva.   

Neste contexto, o Orçamento Participativo (OP) de Chaves é uma iniciativa da 

autarquia que ambiciona aprofundar a recolha de contributos das instituições e dos 

cidadãos, na discussão e elaboração do orçamento público municipal, potenciando 

essa participação, entregando ao cidadão a oportunidade de liderar diretamente 

uma iniciativa de valor acrescentado para a comunidade, financiando as ações 

escolhidas de entre as propostas apresentadas pelos cidadãos.  

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 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. 

O Orçamento Participativo de Chaves estipulada anualmente uma verba, que na 

presente edição foi distribuída por duas componentes diferentes (Nº 1 e Nº 2), com a 

incorporação da Componente de propostas de intervenção infraestrutural. Cada 

cidadão proponente pôde 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 2021 

Sob proposta do Conselho do Orçamento Participativo, o clausurado nas Normas de 

Participação do OP veio a ser alterado, conforme proposta de deliberação n.º 

60/GAP/2021, de 04 de junho de 2021, submetida à Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal nos dias 11 e 30 de junho de 2021, respetivamente; 

Resultado do acompanhamento efetuado ao longo das várias etapas que compõem 

cada ciclo, bem como da avaliação efetuada no final de cada edição, foram 

identificadas algumas lacunas que deram origem a ligeiras adaptações às Normas de 

Participação, tendentes ao constante aperfeiçoamento do processo, tendo estas sido 
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anteriormente aprovadas em reunião do Conselho do OP realizada em 24-05-2021, 

destinada à conceção do processo da presente edição.  

De acordo com a Cláusula 9.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 24 de maio de 2021 teve lugar a primeira reunião do Conselho do Orçamento 

Participativo para preparação da presente edição, na qual foi definido um conjunto 

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

aprovada 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: 

 

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: 

Abril e maio 
Preparação do ciclo com a definição de todo o processo, 

incluindo a calendarização e verba a afetar  

A partir de 26 de maio Divulgação pública do processo 

De 1 de junho a 31 de julho Período de apresentação de propostas 
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De 2 a 31 de agosto Análise técnica das propostas  

13 de setembro  
Apresentação da lista provisória das propostas a submeter 

a votação e comunicação das propostas não aceites aos 

cidadãos proponentes 

Até 23 de setembro Período de reclamação (10 dias consecutivos após 

apresentação da lista provisória) 

Até 30 de setembro 
Decisão sobre as reclamações e apresentação pública das 

propostas disponíveis para votação 

De 18 a 25 de outubro Assembleia Participativa para divulgação das propostas 

De 26 de outubro a 19 de novembro Votação das propostas 

De 19 de novembro a 31 de 

dezembro 

Apresentação pública dos resultados; incorporação do 

projeto vencedor 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 

Sob proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi aprovada a integração da 

“Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de 

Equipamentos Públicos”, sendo que o orçamento total afeto ao OP deste ano foi de 

280.000€ (duzentos e oitenta mil euros), montante distribuído pelas duas componentes 

de projetos: 

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 de Projetos de âmbito Cultural e 

Desportivo: 30.000€ (trinta mil euros)2. 

 

2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

2.1. PRAZOS E MEIOS DE APRESENTAÇÃO 

De 01 de junho a 31 de julho 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: 

                                                      
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€) 



ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 2021 

 

6 

• 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. 

 

2.2. ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA PARA DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS  

A presente edição do Orçamento Participativo contou com a realização de uma 

Assembleia Participativa. Em edições anteriores, as Assembleias Participativas 

pretenderam ser espaços 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. Esta 

Assembleia Participativa pretendeu ser um momento de divulgação das propostas 

apresentadas, um espaço onde os proponentes puderam explicar as suas ideias, a 

fundamentação para apresentação dos projetos, ao mesmo tempo que se apelava 

ao voto dos presentes.  As propostas foram apresentadas em formato powerpoint e 

vídeo, através de resumidas exposições.   

A sessão pública decorreu na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal, no dia 25 de 

outubro, pelas 21h00, perante uma sala cheia.  

 

 

                                                      

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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Figura 3 

 

2.3. DADOS ESTATÍSTICOS 

No total, foram apresentadas nove propostas nas duas componentes, tendo resultado 

a seguinte distribuição: 

 
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 

utilizados, uma vez que todas as propostas foram apresentadas através da plataforma 

online ou por e-mail. No entanto, por forma a não retirar a possibilidade de 

participação a alguns cidadãos menos adaptados às novas tecnologias, continuaram 

a ser disponibilizados outros meios alternativos. 

 

3

6

Requalificação urbanística e construção e/ou requalificação de equipamentos públicos

Promoção e dinamização de projetos de âmbito Cultural e Desportivo
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Figura 5 

 

As nove propostas apresentadas teriam concretização nas seguintes 

freguesias: 

 

 
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. 

4

5

Online E-mail

2

2

1
1

3

Madalena e Samaiões

Vidago

Curalha

Outeiro Seco

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

algumas delas careciam de pareceres de entidades externas, bem como da 

adaptação do título da proposta para clarificação da mesma.   

Em sede de reunião do Conselho do OP, no dia 31 de agosto de 2021, após 

apreciação da análise técnica efetuada às 09 propostas apresentadas, foi decidido 

por unanimidade a exclusão de uma proposta, pertencente à Componente Nº 2, por 

se tratar de uma proposta para formação desportiva, lecionada por uma associação 

de direito privado, que constitui apoio direto à referida associação. De acordo com a 

alínea a) do número 12 da Cláusula 12ª das Normas de Participação do OP, “Não 

serão aceites propostas de investimento no âmbito de processos de Orçamento 

Participativo que configurem pedidos de apoio, venda de serviços ou de interesse 

pessoal e único”. O Conselho do OP concordou igualmente com o parecer da equipa 

técnica, ao salientar que a iniciativa proposta envolveria um universo de formandos 

muito limitado. De acordo com a alínea c) do número 14 da Cláusula 12ª das Normas 

de Participação do OP, é critério de seleção a “Abrangência demográfica e/ou 

sectorial (n.º de pessoas ou grupo funcional a que se destina)”.  

Assim, foi excluída uma proposta, transitando oito propostas para a fase seguinte, a 

fase de votação.  

 

 
Figura 7 

 

 

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 

Alteração da Rotunda sita no Cruzamento da R314 com a N213 Madalena 

8

1

Admitidas Rejeitadas
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Parque Municipal de Skate Madalena 

Requalificação Paisagística do Largo Miguel de Carvalho em Vidago  Vidago 

 

 

Componente 2 - Promoção e Dinamização de projetos de âmbito 

Cultural e Desportivo 
Freguesia 

Cultura em tempos de pandemia Concelho 

Homenagem ao Reverendo padre Joaquim Silveira Vidago 

Leiteiras de Outeiro Seco - as brancas madrugadas da memória Outeiro Seco 

Chaves BTT Challenge Concelho 

Folgança Galaica no Castro de Curalha Curalha 

Figura 8 

 

4. PERÍODO DE RECLAMAÇÃO 

A exclusão da proposta, bem como o motivo que lhe esteve subjacente, foi 

devidamente comunicada ao proponente e a listagem provisória das propostas a 

submeter a votação foi tornada pública, através da plataforma do OP, dando-se início 

ao período de reclamação. Dado que, durante este período, tal não ocorreu, as 

propostas que integravam a listagem provisória transitaram, na sua totalidade, para 

votação.  

 

5. VOTAÇÃO 

O período de votação decorreu de 26 de outubro a 19 de novembro. 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.  

Dos 08 projetos colocados a votação, 03 deles tinham enquadramento na 

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

equipamentos públicos e os restantes 05 na Componente Nº 2 - Promoção e 

dinamização de projetos de âmbito cultural e desportivo. 

Refira-se que cada cidadão pôde proceder a duas votações, com um voto em cada 

uma das componentes. 

Concluído o período de votação, foi convocado o Conselho do OP para o dia 29 de 

novembro de 2021, a fim de se proceder à abertura da urna e contabilização dos 

votos presenciais para apuramento final da votação.  
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5.1. DADOS ESTATÍSTICOS  

    
                                            Figura 9                                                                                Figura 10 

 

O somatório dos votos nas duas componentes foi de 2.014. 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 96,62% dos votos foram 

efetuados através da plataforma online. 

No que concerne à votação por componente, 46,72% dos votos recaiu na 

Componente Nº 1, que contempla a execução de obra material, sendo que 53,28% 

dos votos foram para a Componente Nº 2, projetos de índole imaterial. 

Dos 34 munícipes que votaram presencialmente em urna, dois deles votaram em 

branco na Componente Nº 1. Assim sendo, a Componente Nº 1 somou mais 32 votos 

presenciais e a Componente Nº 2 teve 34 votos presenciais.  

 

6. PROJETOS VENCEDORES 

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

Componente Nº 1 - a proposta “Requalificação Paisagística do Largo Miguel de 

Carvalho em Vidago” - e outra na Componente Nº 2 - a proposta “Folgança Galaica 

no Castro de Curalha”. 

A proposta vencedora no âmbito da Componente Nº 1 contou com um total de 378 

votos (373 votos online e 05 votos em urna) e a proposta vencedora no âmbito da 

Componente Nº 2 arrecadou um total de 422 votos (413 votos online e 09 votos em 

urna).  

68

1946

Urna Online

941
1073

Requalificação urbanística e construção
e/ou requalificação de equipamentos
públicos

Promoção e Dinamização de projetos de
âmbito Cultural e Desportivo
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Figura 11 

 

Figura 12 

 

A proposta vencedora na Componente Nº 1, intitulada “Requalificação Paisagística 

do Largo Miguel de Carvalho em Vidago”, foi orçada pelo proponente em 240 mil 

euros e a proposta vencedora na Componente Nº 2, “Folgança Galaica no Castro de 

Curalha” orçada em 30 mil euros. 
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Em cada uma das componentes, só a primeira proposta mais votada será incluída no 

orçamento municipal de 2022, uma vez que ambas as propostas absorvem a 

totalidade da verba atribuída a cada uma das componentes.  

 

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 

A principal aposta da autarquia para divulgação do Orçamento Participativo de 

Chaves foi a criação 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, 

Facebook e Instagram do Município, dos vários órgãos de comunicação social locais 

(jornal, rádio e televisões online), 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 todas as Junta de Freguesia do concelho.  

7.1. PLATAFORMA OP 

A plataforma online do OP tem como objetivos publicitar as edições, registar os 

interessados em participar no processo, a apresentação de propostas, a votação, 

sendo igualmente um meio de divulgação de todas as ações a desenvolver. 
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Figura 13 

 

7.2. NOTAS DE IMPRENSA | PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS E SITE  

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

social, nas redes sociais e site do município um total de nove notas de imprensa, entre 

os meses de maio a dezembro, com os seguintes títulos informativos:  

- Edição deste ano do Orçamento Participativo volta a integrar duas 

componentes e afeta 280 mil euros; 

- Apresentação de propostas ao orçamento Participativo está a decorrer; 

- Fase de submissão de propostas ao Orçamento Participativo está a terminar; 

- Lista provisória das propostas a submeter a votação; 

- Propostas a votação na persente edição do OP; 

- Munícipes apresentam projetos que desejam ver concretizados no concelho 

em Assembleia Participativa; 

- Proponentes apresentam publicamente projetos que pretendem ver 

concretizados no município; 

- Votação das propostas apresentadas ao Orçamento Participativo termina no 

próximo dia 19 de novembro;  

- Investimentos do OP 2021 vão ser realizados em Vidago e Curalha.  

7.3. MUPIS 
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Foi igualmente disponibilizada informação sobre as diversas fases da presente edição 

do Orçamento Participativo, em dois mupis da cidade (junto ao Hospital de Chaves e 

Largo do Arrabalde), bem como no mupi interativo da autarquia localizado na Praça 

de Camões.  

7.4. VOICEMAILING 

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

automática na Central Telefónica do Município.  

7.5. AGENDA DE EVENTOS 

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

dos meses de junho, julho e novembro, nomeadamente os destinatários, prazo de 

apresentação de propostas, onde obter mais informações, bem como os montantes 

afetos a cada uma das componentes.  

7.6. BOLETIM MUNICIPAL 

A presente edição do Orçamento Participativo de Chaves teve especial destaque no 

Boletim Municipal Nº 65, referente ao mês de dezembro (páginas 8 e 9), cujos textos 

informativos davam a conhecer as propostas vencedoras na presente edição, mas 

também o ponto de situação dos processos anteriores, através da divulgação de um 

cronograma de execução das propostas. Foram impressos e distribuídos 20 mil 

exemplares.  

 

8. CONCLUSÕES 

Tal como referido anteriormente, a presente edição do OP de Chaves voltou a integrar 

a “Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação 

de Equipamentos Públicos”. Sob proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, a 

decisão foi aprovada em sede de reunião do Conselho do Orçamento Participativo, 

no dia 24-05-2021, considerando que na presente data todas as propostas de 

empreitada vencedoras nas edições anteriores do OP se encontram já executadas ou 

em fase de concurso público, sendo posteriormente aprovada em reunião de Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal nos dias 11 e 30 de junho de 2021, respetivamente. 

Recorde-se que a suspensão temporária da referida componente tinha sido aprovada 

em 23-03-2018, em sede de reunião do Conselho do OP e posteriormente por 

deliberações exaradas nos dias 5 e 30 abril de 2018, respetivamente Câmara Municipal 

e a Assembleia Municipal, considerando que no início da edição de 2018 do OP 
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nenhuma das propostas vencedoras da componente de empreitada (Componente 

Nº 1 - “Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de 

Equipamentos Públicos”) das edições de 2014, 2015, 2016 e 2017 se encontrava 

executada.  

A incorporação da componente de empreitada traduziu, sem dúvida, maior 

dinamismo ao processo de participação, sobretudo no que concerne à votação das 

propostas. A presente edição registou um aumento de votações, tendo contabilizado 

um total de 2014 votos, distribuídos pelas duas componentes. A edição do ano transato 

contou com um total de 530 votações na Componente Nº 2, a única disponível para 

apresentação de projetos.  

Relativamente ao número de propostas apresentadas, na presente edição estiveram 

a votação oito propostas, depois de ter sido excluído um projeto apresentado. Na 

edição anterior (2020), estiveram a votação sete propostas.  

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, tal como nos anos transatos, sendo utilizados os mais 

variados meios: plataforma do OP, press releases, página web, redes sociais do 

município, mupis, agenda de eventos e boletim municipal. A novidade deste ano foi 

a realização de uma Assembleia Participativa para divulgação dos projetos 

apresentados, iniciativa que antecedeu o momento de votações das propostas.  
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FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO  

 

 

BOLETINS DE VOTO 
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DIVULGAÇÃO 
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AGENDAS DE EVENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA  
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BOLETIM MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE DO MUNICÍPIO 
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REDES SOCIAIS (facebook e instagram) 
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IMPRENSA 
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MUPIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


