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RELATÓRIO

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016
1. Introdução

Pelo terceiro ano consecutivo o Município da Marinha Grande promoveu a realização
de mais uma edição do Orçamento Participativo, que arrancou a 18 de abril de 2016.

Em todas as edições foram introduzidos ajustamentos e alterações em função dos
resultados e necessidades sentidas nos anos anteriores. Neste Orçamento
Participativo, que de ora em diante passará apenas a denominar-se OP ou OP 2016, as
novidades centraram-se na introdução da votação através de SMS. Apostou-se, ainda,
numa publicidade visualmente atraente, com a participação da população e dos
próprios autores das propostas a apelarem ao voto.
No OP de 2016 o montante para execução do projeto vencedor manteve-se, à
semelhança dos anos anteriores, nos 100.000 euros.

Ao longo destes três últimos anos tem vindo a verificar-se um decréscimo no número
de propostas apresentadas. Apesar desta diminuição verificou-se uma adesão
significativa da comunidade na assembleia participativa que decorreu na freguesia de
Vieira de Leiria. De igual modo, o sexo feminino foi mais entusiástico que o sexo
masculino na fase de apresentação de propostas.

Estes três anos de vigência da iniciativa merecem, ainda, que se faça uma análise
comparativa dos resultados obtidos nas respetivas edições, o que permitirá perceber a
real adesão e interesse da população neste tipo de projeto.
À semelhança dos anteriores, este relatório inicia-se com o ponto de situação da
execução da obra correspondente à proposta vencedora no orçamento participativo
de 2015.

3

2. Orçamento Participativo 2015 – Ponto de situação da execução da proposta
vencedora

No ano de 2016, a Câmara Municipal procedeu à execução das obras respeitantes à
proposta vencedora do Orçamento Participativo de 2015, com a denominação
“Requalificação do pavilhão desportivo no edifício da FAE – freguesia da Marinha
Grande”.

Antes da intervenção, o pavilhão da FAE apresentava condições inadequadas para a
prática desportiva, por existir condensação do ar na estrutura metálica da sua
cobertura e, consequentemente, gotejamento de água no piso do campo de jogos. Tal
situação originava escorregamentos e quedas dos desportistas.
- Figura 1 -

- Imagens do espaço antes da intervenção –

Para resolver este problema foi instalado um revestimento interior para diminuir a
diferença da temperatura e subir o ponto de condensação e colocada, na metade
superior do volume do interior do pavilhão, ventilação mecânica.
O piso desportivo foi removido e limpo e instalou-se uma sub-camada de
amortecimento, em cima da qual se reaplicou o piso. Substituíram-se as partes
danificadas e foi ampliada a área lateral de proteção.
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- Figura 2 -

- Imagens do espaço depois da intervenção –

Para além dessas obras, concretizadoras da proposta vencedora, a Câmara Municipal
procedeu, ainda, a outros trabalhos com vista à resolução de problemas existentes e à
criação de melhores condições de uso do edifício em questão.
- Figura 3 -

- Imagens do espaço antes da intervenção -

Foram criados novos sanitários públicos, na zona de entrada do pavilhão. Foi efetuada
uma intervenção nessa mesma zona de modo a dignificá-la, através da execução de
acabamentos do piso e do teto falso. Foi também executado, na rampa destinada a
pessoas com mobilidade condicionada, um piso adequado em lajetas de betão.
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- Figura 4 -

- Imagens do espaço depois da intervenção –
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3. Orçamento Participativo 2016

O Regulamento do Orçamento Participativo não sofreu qualquer alteração no ano de
2016 pelo que, mantendo-se as regras nele estipuladas, não há necessidade de
descrever as diversas fases em que o mesmo se desenrolou.
Ao longo destes três anos a população tem perdido o interesse em participar nas
assembleias.
À exceção da freguesia de Vieira de Leiria, em que houve uma considerável adesão da
comunidade, as assembleias participativas que decorreram na Moita e na Marinha
Grande foram muito pouco concorridas.
A população continua a preferir a utilização dos meios eletrónicos, não só para
apresentar as suas propostas, como também para votar.

No futuro a manutenção desta forma de participação deverá ser reavaliada, podendo
vir a ser eliminada, face à preferência demonstrada pela população, por outros canais
de participação.
a. Temáticas

As áreas temáticas do OP 2016 continuam a ser as mesmas da edição anterior.

Foram apresentadas propostas nas áreas das infraestruturas, trânsito e mobilidade,
espaço público e espaços verdes, saneamento básico e higiene urbana, cultura,
juventude, desporto e ação social.
Não foram apresentadas quaisquer propostas nas áreas da proteção ambiental e
energia, nem na da reabilitação e requalificação urbana.

A área da cultura, juventude, desporto e ação social aparece claramente destacada em
relação às demais, com a aposta na requalificação de espaços escolares. A preferência
por esta área temática deve-se ao facto de, na primeira edição, um dos projetos
vencedores dizer respeito a um estabelecimento escolar, que ficou consideravelmente
valorizado com a execução das respetivas obras.

À semelhança dos anos anteriores, as propostas admitidas foram em número inferior
às apresentadas, o que evidencia que os participantes continuam a não demonstrar
grandes preocupações pelas normas e critérios constantes do Regulamento do
Orçamento Participativo.
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- Tabela 1 -

- Listagem de propostas apresentadas -
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- Gráfico 1 -
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- Quadro 1 Distribuição por área temática das propostas – OP 2016
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b. Representatividade territorial das propostas

A freguesia de Vieira de Leiria destaca-se pelo número de propostas que apresentou na assembleia participativa que decorreu no dia 13 de maio de 2016 foram
apresentadas 7 propostas - ultrapassando a freguesia da Marinha Grande que, nas
edições anteriores, liderou sempre esta fase do OP.
Após análise técnica das propostas e submissão das mesmas aos critérios definidos no
Regulamento do OP, a freguesia da Marinha Grande passou a ter o maior número de
propostas admitidas à fase da votação.
A freguesia da Moita não apresentou qualquer proposta, não tendo mostrado
qualquer interesse em participar nesta edição do OP.
- Gráfico 2 12
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- Quadro 2 Representatividade territorial das propostas – OP 2016
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c. Motivos de exclusão das propostas

Nesta edição, os principais motivos de exclusão das propostas passaram a ser a
violação do valor máximo imposto para concretização do projeto vencedor e a
apresentação de propostas que colidiam com projetos ou plano municipal.
A dificuldade na clara perceção daqueles custos, por parte dos participantes, e o
desconhecimento de que essas ideias ou projetos já estavam a ser contemplados pelo
Executivo Municipal determinou a exclusão da maioria das propostas.
- Gráfico 3 -
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municipal ou ultrapassa os
três meses de execução
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nos termos do art.º 2 do ROP

- Quadro 3 Motivos de exclusão das propostas – OP 2016
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6

Não é tecnicamente exequível

Não configuram investimento, nos termos do art.º 2 do ROP

2

1

d. Propostas admitidas e propostas rejeitadas

Num universo de 20 propostas foram apenas admitidas 9.

Apesar da participação ter vindo a diminuir nos últimos anos, a verdade é que o
número de propostas admitidas mantem-se relativamente estável (11 no ano de 2014,
10 em 2015 e 9 em 2016).
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- Gráfico 4 -

propostas admitidas
propostas rejeitadas

- Quadro 4 Propostas – OP 2016
propostas admitidas

propostas rejeitadas

9
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e. Representatividade do género nas propostas apresentadas e nas
admitidas
Contrariamente às edições anteriores, nesta, as mulheres superaram os homens na
apresentação de propostas, tendo-se mostrado mais motivadas do que eles para
participar e apresentar os seus projetos e ideias.

Terminada a fase de análise técnica das propostas, as mulheres mantiveram-se à
frente no número de propostas apresentadas e admitidas a votação, como se pode
verificar através do gráfico 6 e do quadro 6.
- Gráfico 5 -

propostas apresentadas
por homens
propostas apresentadas
por mulheres

12

- Quadro 5 Representatividade de género na apresentação de propostas – OP 2016
propostas apresentadas por homens

propostas apresentadas por mulheres

7

13

- Gráfico 6 5
propostas admitidas,
apresentadas por homens

4

propostas admitidas,
apresentadas por mulheres

- Quadro 6 Representatividade de género na admissão de propostas – OP 2016
propostas admitidas, apresentadas por homens

propostas admitidas, apresentadas por mulheres

4

5

f. Reclamações

Na sequência da notificação da lista provisória das propostas admitidas e excluídas,
quatro dos proponentes apresentaram reclamações. A Comissão Técnica reuniu-se
com cada um dos reclamantes para lhes explicar os fundamentos da exclusão.
A oportunidade que lhes foi dada permitiu que 3 das reclamações fossem
parcialmente atendidas, após reformulação das respetivas propostas.

A reformulação consistiu, em dois dos casos, no aproveitamento da parte do projeto,
cuja execução não ultrapassava o montante colocado à disposição da população, e no
outro, no aproveitamento da parte que não infringia qualquer norma legal.

Estas decisões, do aproveitamento parcial da proposta, são acolhidas de forma positiva
pelos proponentes, que têm alguma dificuldade em estimar valores ou desconhecem
as regras aplicáveis às propostas, como aconteceu num dos casos objeto de
reclamação.
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As reuniões efetuadas com os reclamantes são um fator pacificador e legitimador das
decisões da Comissão Técnica e permitem uma participação efetiva da população em
todo o processo.
g. Representatividade do género na votação

Não foi só na apresentação de propostas que as mulheres se revelaram mais ativas,
também na votação, quer eletrónica, quer através de outros meios, mostraram-se
mais empenhadas que os homens, como se pode verificar pelos gráficos infra.
- Gráfico 7 -
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- Quadro 7 VOTANTES ONLINE – OP 2016
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- Gráfico 8 -
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- Quadro 8 VOTANTES OFFLINE – OP 2016

Representatividade dos votantes offline
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h. Faixa etária dos votantes – votação online

À semelhança das anteriores edições, também no OP 2016, a faixa etária dos 35 aos 45
anos continua a ser a que mais utilizou os meios eletrónicos, logo seguida da dos
maiores de 65 anos. Nas edições anteriores esta faixa etária apresentava um nível de
participação, através destes meios, muito reduzido.
Tal como nos anos anteriores os jovens entre os 18 e 25 anos continuam a ser os que
menos participam nesta iniciativa, o que nos leva a concluir que a maioria da
população, nesta faixa etária, não está sensibilizada para este tipo de iniciativa, nem a
coisa pública se encontra no centro das suas preocupações.
- Gráfico 9 37
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- Quadro 9 VOTANTES ONLINE – OP 2016
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i. Relação dos votantes com o Município

Os residentes continuam a ser os que mais participam na fase da votação, por serem
os que maiores vantagens retiram da execução dos projetos vencedores.
- Gráfico 10 700
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- Quadro 10 VOTANTES ONLINE – OP 2016 – RELAÇÃO COM O MUNICÍPIO
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j. Habilitações literárias dos participantes – votação online

A população com o 12.º ano de escolaridade foi a que mais usou os meios eletrónicos
para escolher a proposta vencedora, logo seguida da que apenas possui o 4.º ano
(antiga 4.º classe) e que, em princípio, teria menos apetência para usar estes meios.
De estranhar que 15 participantes, sem qualquer escolaridade, tenham usado os meios
eletrónicos para votar, o que nos leva a concluir que foram auxiliados por terceiros,
para exprimirem o seu sentido de voto.
- Gráfico 11 -
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- Quadro 11 VOTANTES ONLINE – OP 2016 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS PARTICIPANTES
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k. Faixa etária dos votantes offline

A população com mais de 65 anos, logo seguida da que se situa entre os 55 e 65 anos,
privilegiou a votação em urna, em detrimento dos meios eletrónicos.
Registe-se que apenas 4 participantes, pertencentes à faixa etária entre os 18 e 25
anos é que votaram através de outros meios que não os eletrónicos.
- Gráfico 12 -
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- Quadro 12 VOTANTES OFFLINE – OP 2016 – FAIXA ETÁRIA DOS VOTANTES
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l. Votação por SMS

Para além dos meios de votação usados nas anteriores edições – votação eletrónica no
sítio do OP ou no balcão das Relações Públicas da Câmara Municipal, com o apoio de
um trabalhador, votação em urna nas Juntas de Freguesia de Vieira de Leiria e da
18

Moita - foi introduzida uma nova forma de votação simples, a votação por SMS.
Bastava introduzir no telemóvel a mensagem “OPMG P “, completá-la com o número
da proposta e enviá-la para o n.º 4305.
Tal como nos restantes meios de votação, o sistema de votação por SMS apenas
permitia que os participantes votassem uma única vez e obrigava, igualmente, a um
prévio registo e indicação do número do telemóvel, através do qual era
operacionalizada a votação.
Esta foi a principal novidade trazida pelo OP 2016.
- Gráfico 13 -

SMS sem voto efetivo
SMS com voto efetivo

- Quadro 13 Votação por SMS – OP 2016
SMS sem voto efetivo

SMS com voto efetivo

352

316

As novidades trazem sempre problemas. A introdução da votação por SMS não fugiu à
regra. O obstáculo mais comum foi o número de telemóvel dos participantes não se
encontrar registado no sistema. Tal circunstância era impeditiva de uma votação
efetiva. Se tal não tivesse acontecido o número de votantes com sucesso quase que
teria duplicado.
Os votantes encontraram, ainda, outros problemas. Por serem residuais remete-se a
sua identificação para o gráfico e quadro infra.
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Tal como se referiu anteriormente a votação por SMS implicava um prévio registo na
aplição informática do OP. O gráfico infra mostra o elevado número de mensagens
recebidas sem prévio registo.
As mulheres ultrapassam os homens na utilização deste meio de votação. São elas que
registam o maior número de mensagens com voto associado, mas também são elas
que enviaram o maior número de SMS, sem qualquer voto associado.
- Gráfico 15 -
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m. Representatividade das formas de votação

Conclui-se, da análise do gráfico infra, que a votação online supera largamente a
votação por outros meios, o que sugere uma grande adesão a este tipo de tecnologia.
- Gráfico 16 262
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- Quadro 16 Votação online
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n. Publicitação da iniciativa e da fase de votação

À semelhança dos anos anteriores a iniciativa foi divulgada através de diversos meios,
nomeadamente panfletos, sítio da Internet do Município da Marinha Grande, jornais
de dimensão local e regional, outdoors e mupis.
A principal novidade residiu no envolvimento da população e dos autores dos projetos
na publicitação da fase de votação.

Foram preparados cartazes com a fotografia dos participantes, cujos projetos e ideias
passaram à fase de votação, a apelarem ao voto.
O mesmo aconteceu com algumas personalidades locais que, depois de convidadas,
colaboraram na divulgação da fase de escolha da proposta vencedora.
Os cartazes personalizados foram espalhados pela cidade.
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- Figura 5 –

- Exemplos do envolvimento das personalidades locais na campanha publicitária- Figura 6 -

- Exemplos do envolvimento das personalidades locais na campanha publicitária –
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o. Resultados da votação

O gráfico e o quadro infra espelham a votação nas diversas propostas, sendo que, a
vencedora aparece destacada das restantes, com mais do dobro dos votos da proposta
8, que ficou em segundo lugar.

8

- Gráfico 17 -
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PROPOSTA 1 – COBERTURA DO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA DA PRAIIA DA VIEIRA

PROPOSTA 2 – ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE BICICLETAS – PARQUE DA CERCA – FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

PROPOSTA 3 – REMODELAÇÕES E MELHORAMENTOS DA ESCOLA BÁSICA DO PILADO – FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

PROPOSTA 4 – REQUALUFICAÇÃO DO ESPAÇO E ZONA DE RECREIO NA EB JOÃO BEARE – FREGUESIA DE MARINHA GRANDE

PROPOSTA 5 – COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA NAS ARTÉRIAS SEMAFORIZADAS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE – CONCELHO DE
MARINHA GRANDE

PROPOSTA 6 – REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESPORTIVO COMUNITÁRIO DA COMEIRA E RECONVERSÃO DE ARRUAMENTO EM ESPAÇO VERDE
PÚBLICO – FREGUESIA DE MARINHA GRANDE
PROPOSTA 7 – VEDAÇÃO/ DELIMITAÇÃO DO CENTRO DE LANÇAMENTOS – FREGUESIA DE MARINHA GRANDE
PROPOSTA 8 – ILHAS ECOLÓGICAS – PRAIA DA VIEIRA – FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

PROPOSTA 9 – EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO LARGO DO MERCADO – PRAIA DA VIEIRA – FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA
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- Quadro 17 -

p. Publicitação de resultados – proposta vencedora

Os resultados da votação foram anunciados no dia 20 de outubro de 2016 no Auditório
da Resinagem, na Marinha Grande.

Nesta assembleia participativa estiveram essencialmente presentes os autores das
propostas. À semelhança das anteriores edições foram distribuídos certificados de
participação aos autores de propostas e um diploma de participação ao cidadão autor
da proposta vencedora.

Estiveram, igualmente, presentes a Comissão Técnica e o Presidente da Câmara
Municipal. A assembleia participativa seguiu o formato habitual, tendo sido projetados
diapositivos onde foram dados a conhecer as propostas, o nome dos proponentes, o
número de votantes e a proposta vencedora.
A proposta “Remodelações e melhoramentos da Escola Básica do Pilado”, apresentada
por Alexandre Renato Franco Ferreira da Costa foi a vencedora, sendo executada no
corrente ano de 2017.
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- Figura 7 -

- Entrega do Diploma à proposta vencedora –
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4. Análise comparativa das edições de 2014, 2015 e 2016 do Orçamento
Participativo

Esta parte do relatório destina-se a comparar os dados recolhidos nas três edições do
Orçamento Participativo.
Os gráficos que se seguem representam os anos de 2014, 2015 e 2016.
a. Propostas admitidas e rejeitadas

Verifica-se que a primeira edição é a que apresenta o maior número de propostas
rejeitadas, tendo, o mesmo, vindo a reduzir-se nos anos seguintes. O número de
propostas admitidas tem, igualmente, vindo a dimimuir mas, não de uma forma tão
acentuada.
Dada a novidade do projeto, o ano de 2014 é aquele que regista o maior número de
participantes tendo, porém, vindo a decrescer, o que reflete a perda de interesse da
população por esta iniciativa.

Na primeira edição foram apresentadas 43 propostas, tendo sido admitidas 11 e duas
delas, por dizerem respeito ao mesmo objeto, foram agrupadas.
No OP 2015 foram apresentados 26 projetos tendo, porém, sido admitidos apenas 10.

Como se pode verificar, através de uma análise comparativa entre as três edições, o
primeiro ano do OP foi o mais participado, talvez por a iniciativa ser uma novidade.
Todavia não existia a clara noção que havia regras a cumprir na apresentação das
ideias e projetos, pelo que uma grande parte das propostas não foi admitida.
- Gráfico 18 -
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- Quadro 18 Propostas
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b. Representatividade de género na apresentação de propostas

Os homens mostraram-se mais ativos do que as mulheres, na fase da participação, nas
edições de 2014 e 2015. Essa tendência inverteu-se no ano de 2016.
- Gráfico 19 -
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c. Representatividade de género na admissão de propostas

Na primeira edição o sexo masculino mostrou-se mais cumpridor das regras constantes
do Regulamento do Orçamento Participativo, situação que se inverte nos anos de 2015
e 2016.
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d. Distribuição das propostas apresentadas por áreas temáticas

Nas edições de 2014 e 2015, a área temática predileta dos participantes foi a das
infraestruturas viárias, trânsito e mobilidade. No ano de 2016 a área da cultura,
juventude, desporto e ação social é a privilegiada, destacando-se das restantes, com
11 propostas.
A reabilitação e a requalificação urbana não mereceram a atenção da população, que
se interessa, sobretudo, por projetos que lhes possam trazer benefícios imediatos,
como o demonstram os projetos vencedores das três edições.

A proteção ambiental é a segunda temática com o menor número de propostas
apresentadas, que se reduziu, unicamente a uma, no ano de 2014.
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e. Distribuição das propostas admitidas por áreas temáticas

No ano de 2014 o maior número de propostas admitidas diz respeito à área das
infraestruturas. Nas duas edições seguintes a temática privilegiada é a da cultura,
juventude, desporto e ação social.
- Gráfico 22 -
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f. Representatividade territorial das propostas apresentadas

Nos dois primeiros anos do OP o território da freguesia da Marinha Grande aparece
como o eleito pela população para implantar projetos e ideias. Esta situação altera-se
no ano de 2016, passando o território da freguesia de Vieira de Leiria a ser o mais
contemplado.
A freguesia da Moita não é alvo de atenção, por parte dos participantes, tendo sido
apresentadas, ao longo das três edições apenas, quatro propostas, duas no ano de
2014 e outras duas no de 2015.
- Gráfico 23 -
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g. Representatividade territorial das propostas admitidas

A freguesia da Marinha Grande surge destacada ao longo dos três anos de vigência do
OP, no que diz respeito ao número de propostas admitidas.
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h. Reclamações

Como se pode verificar pelo gráfico infra, o ano de 2015 foi o que registou o menor
número de reclamações.
- Gráfico 25 -
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Motivos de exclusão

No ano de 2014 os participantes apresentaram 17 propostas que vieram a ser
excluídas por colidirem com projetos ou com obras já previstas em plano municipal. Na
primeira edição, este foi o principal motivo de exclusão.

Nesse ano os participantes tiveram, ainda, dificuldades em identificar os locais
pertencentes ao domínio público ou privado do Município, pelo que as 14 propostas
que incidiram em terrenos privados foram excluídas. Este foi, por sua vez, no ano de
2015, o principal motivo de exclusão.

No OP de 2016, destacam-se dois motivos de exclusão, tendo cada um deles levado à
rejeição de 6 propostas. Um deles dizia respeito ao valor máximo de 100 mil euros que
os projetos apresentados não podiam exceder e o outro, que se repetiu em todas as
edições, levou à rejeição das propostas que colidiam com projetos ou planos
municipais.
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- Quadro 26 Motivos de exclusão das propostas – OP 2016
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Evolução da votação

Apesar do número de propostas admitidas, ao longo das três edições, se manter
relativamente constante, verifica-se que o empenho da população na eleição dos
projetos, por si escolhidos, tem crescido consideravelmente.
- Gráfico 27 -

1400

1200

1152

1000

945

800

600

VOTAÇÃO
Linear (VOTAÇÃO)

484

400

200

0

OP 2014
OP 2015
OP 2016

OP 2014

OP 2015

OP 2016

- Quadro 27 -

VOTAÇÃO
484
945

1152

36

5. Conclusões
a. Orçamento Participativo 2016














A área da cultura, juventude, desporto e ação social aparece claramente
destacada em relação às demais, com a aposta na requalificação de espaços
escolares;
Os principais motivos de exclusão das propostas passaram a ser a violação do
valor máximo definido para a concretização do projeto vencedor e a
apresentação de propostas que colidiam com projetos ou plano municipal;
Vieira de Leiria destacou-se, em relação às outras freguesias, pelo número de
propostas que apresentou na assembleia participativa que decorreu no edifício
da sua junta de freguesia;
Nesta edição, as mulheres superaram os homens na fase de apresentação de
propostas, bem como na votação, tendo-se mostrado mais motivadas que eles
para participar;
À semelhança das anteriores edições, no OP 2016, a faixa etária dos 35 aos 45
continuou a ser a que mais utilizou os meios eletrónicos;
Os jovens entre os 18 e 25 anos continuam a ser os que menos participam
nesta iniciativa, sendo a faixa etária menos sensibilizada para a mesma;
A população com o 12.º ano de escolaridade foi a que mais usou os meios
eletrónicos para escolher a proposta vencedora e a com mais de 65 anos, logo
seguida da que se situa entre os 55 e 65 anos, privilegiou a votação em urna,
em detrimento dos meios eletrónicos;



O sexo feminino foi o que mais usou a votação por SMS;



A votação online superou a votação por outros meios;

b. Orçamentos Participativos de 2014, 2015 e 2016 – comparação


O primeiro ano do OP foi o mais participado;
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Na fase da participação das edições de 2014 e 2015, os homens mostraram-se
mais ativos do que as mulheres, tendência que se inverteu no ano de 2016.
Nas edições de 2014 e 2015, os participantes elegeram, na fase de
apresentação de propostas, como área temática predileta, a das infraestruturas
viárias, trânsito e mobilidade;
No OP de 2016 a área da cultura, juventude, desporto e ação social passou a
ser a área preferida dos participantes;
Não houve, nas três edições do Orçamento Participativo, qualquer projeto
apresentado na área da reabilitação e requalificação urbanas demonstrando a
falta de interesse da população por esta temática;
O território da freguesia da Marinha Grande aparece, nos dois primeiros anos
do Orçamento Participativo, como o eleito pela população para implantar
projetos e ideias;
Na edição de 2016 o território da freguesia de Vieira de Leiria passa a ser o
mais contemplado.
Ao longo das três edições foram apenas apresentadas, para a freguesia da
Moita, quatro propostas, duas no ano de 2014 e outras duas no de 2015;
A circunstância de determinadas propostas colidirem com projetos ou com
obras já previstas em plano municipal foi o principal motivo de exclusão nos OP
de 2014 e 2015 e, a par deste motivo, no de 2016 foi, o facto de ultrapassarem
o valor global para execução das propostas vencedoras, definido em 100 mil
euros;
Ao longo das três edições a votação tem crescido consideravelmente.
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