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RELATÓRIO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

1. Enquadramento
O presente relatório tem em vista não só apresentar os resultados da implementação do
Orçamento Participativo, doravante OP, mas também as dificuldades sentidas e as propostas
de resolução de algumas questões suscitadas ao longo do processo.
O início deste projeto tem como marco principal a data de 20 de fevereiro de 2014, em que a
Câmara Municipal deliberou submeter à Assembleia Municipal o projeto de Regulamento do
Orçamento Participativo de 2014, de ora em diante ROP, que, por sua vez, veio a ser aprovado,
por este órgão, no dia 28 do mesmo mês e ano.
Com este Regulamento ficou definido, especificamente para o ano de 2014, o modelo de
participação, os objetivos, as áreas de atuação, as fases e a calendarização do processo e
regulamentados os meios e as formas de participação, as assembleias participativas e os
requisitos das propostas.
Ainda que este tipo de projeto constitua uma prática habitual em alguns municípios, como é o
caso de Palmela, aliás percursor neste tipo de experiência, ou o de Lisboa, a verdade é que no
Município da Marinha Grande assumiu um caráter totalmente inovador.
A ideia norteadora, e em torno da qual se desenvolveu toda esta iniciativa, foi o menor
envolvimento possível do Executivo Municipal, como ficará demonstrado ao longo deste
relatório.
Por este motivo o modelo de participação escolhido foi o deliberativo, por garantir, face ao
consultivo - em que a população apenas dá sugestões - um maior envolvimento da
comunidade, na medida em que os cidadãos apresentam as suas propostas e decidem, através
de votação, os investimentos públicos que pretendem ver concretizados.
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As premissas básicas desta iniciativa consistiram no envolvimento dos cidadãos na
identificação de problemas do território, no fomento do debate e na devolução, à população,
do poder de escolher e de decidir.
O OP destinou-se a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, residentes,
estudantes ou trabalhadores no concelho, tendo-se dado oportunidade, a todos aqueles que
de alguma forma contactam no seu dia-a-dia com o território, de puderem identificar
necessidades próprias, ou da comunidade, e apresentarem propostas para as satisfazer.
Para além da regulamentação dos procedimentos desta iniciativa participativa, coube ao poder
público escolher a verba a disponibilizar, no caso 100 000,00 euros, para concretização das
propostas selecionadas.
Estes são, verdadeiramente, os dois momentos fulcrais da intervenção do Município, quanto
aos demais, nomeadamente condução do processo e análise de propostas, foram deixados sob
a alçada técnica de trabalhadores municipais.
Neste processo o Município assumiu, essencialmente, o papel de um agente passivo, tendo
sido devolvido à população, dentro dos limites da mencionada verba, o poder de escolher e de
decidir.

2. Metodologia

Antes de nos embrenharmos na metodologia definida para a operacionalização do OP, convém
identificar as áreas de atuação do Município em que o mesmo se centrou, são elas:
- Infraestruturas viárias, trânsito e mobilidade;
- Proteção ambiental e energia;
- Reabilitação e requalificação urbana;
- Espaço público e espaços verdes;
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- Saneamento básico e higiene urbana;
- Cultura, juventude e ação social.

O gráfico infra compara o número de propostas apresentadas e admitidas pela Comissão
Técnica, respeitantes a cada uma das áreas já citadas. É visível o interesse dos participantes
pela área temática das infraestruturas viárias, trânsito e mobilidade, logo segundada pela área
da cultura, juventude e ação social, o que é demonstrativo de que estas são, de acordo com a
população participante, as áreas prioritárias de investimento.

A área da reabilitação urbana é a que suscita menos interesse por parte dos participantes,
dado que não foi apresentada qualquer proposta sobre esta temática.

Gráfico1 – Áreas temáticas do Orçamento Participativo
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a. As diversas fases
O OP, apesar de ter sido associado ao ano de 2014, abrange, na verdade, dois anos: o
respeitante às diversas fases procedimentais e o da execução. Debruçar-nos-emos, apenas, na
fase procedimental que já decorreu, deixando, para o corrente ano de 2015, o balanço sobre a
concretização dos projetos selecionados.

O processo desenvolveu-se em seis fases:
1. Fase da conceção, que decorreu entre a data da aprovação do Regulamento e 30 de
abril, respeitante ao período em que se definiu a metodologia de trabalho, se
constituiu a equipa de análise de propostas e se divulgou publicamente a iniciativa;

2. Fase da operacionalização, desde 01 de maio a 30 de junho, em que foram
apresentadas as propostas pelos participantes;

3. Fase de análise técnica das propostas por parte da Comissão Técnica, nomeada para o
efeito, que decorreu entre 01 de julho e 31 de agosto;

4. Fase de reclamação, que ocorreu entre 3 e 15 de setembro, em que os participantes
puderam apresentar reclamações da exclusão das suas propostas;

5. Fase de votação das propostas admitidas, desde 01 a 15 de outubro;

6. Fase da publicitação dos resultados da votação, que se desenrolou de 22 de outubro a
19 de novembro.
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Fig. 1 – Ciclo procedimental do Orçamento Participativo

a.a. Fase da conceção
Num primeiro momento, ou seja, desde a data da aprovação do ROP até 30 de abril de 2014,
foi necessário definir a metodologia de trabalho para implementação do OP. Tal tarefa coube à
autora do presente relatório, que foi nomeada por despacho do Presidente da Câmara
Municipal, datado de 30 de janeiro de 2014, e a quem coube a coordenação do processo.
Por ser um projeto totalmente novo foi necessário proceder ao estudo da matéria. Verificámos
que, embora espalhado pelo mundo1, este instrumento de cidadania participativa cobre
realidades muito diferentes, tendo sido adaptado a cada país, ou cidade, onde foi
implementado.

1

América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, África e Oceania.
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Convém, porém, realçar que apesar da diversidade da sua aplicação, existem caraterísticas
comuns em todos eles tais como, a afetação de um determinado montante financeiro, ainda
que limitado, para o seu desenvolvimento, e a escassa participação dos cidadãos que, de
acordo com um estudo publicado por Julien Talpin2, reportado aos casos por ele estudados 3,
varia entre os 1% e 5% do total da população das cidades em que os orçamentos participativos
foram implementados.

A metodologia de trabalho foi definida com base nas seguintes objetivos:
- Criação de regras objetivas e claras de funcionamento do processo, de modo a serem
facilmente apreendidas pelos interessados;
- Calendarização do procedimento de modo a que as propostas mais votadas pudessem
integrar o orçamento municipal para 2015;
- Aquisição de uma aplicação informática para facilitar a apresentação das propostas, votar e
disponibilizar informação útil de forma desmaterializada;
- Constituição de uma Comissão Técnica de análise, suficientemente pluridisciplinar e
conhecedora do território, para uma correta avaliação das propostas apresentadas;
- Criação de logótipo para uma fácil identificação da iniciativa;
- Criação de slogans suficientemente expressivos e adequados às diversas etapas do processo;
- Divulgação da iniciativa por diversos meios, de modo a chegar ao maior número possível de
pessoas;
- Interligação com outras unidades orgânicas, nomeadamente com a Divisão Financeira e de
Tecnologias de Informação (DFTI) e com a Divisão Jurídica e de Comunicação (DJC), para
aquisição da plataforma eletrónica e divulgação do projeto, respetivamente.

2
3

In “ Les budgets participatifs en Europe, des pratiques diversifies, des resultants inégaux”. P.159
Morsang-sur-Orge (França), no Município de Roma XI (Itália) e Sevilha (Espanha).
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a.a.1. O Regulamento do Orçamento Participativo de 2014 - ROP
Sobre este ponto, cabe-nos referir, uma vez que ao longo deste relatório iremos tratar de toda
a matéria nele consignada, que o ROP teve como principal objetivo a apresentação de regras
claras e simples, facilmente percetíveis por qualquer interessado.
Decorrida esta primeira experiência torna-se necessário criar um regulamento aplicável a
todas as futuras edições do OP e rever, entre outras, as normas constantes do n.º 3 do artigo
10.º do ROP, referentes aos critérios de exclusão, de modo a superar algumas dificuldades
sentidas pela Comissão Técnica, aquando da análise das propostas apresentadas. De entre elas
destacamos a falta de identificação expressa do local onde era pretendido intervir o que,
desde logo, impediu a admissão dos projetos que omitiram esse requisito essencial.

a.a.2. Calendarização do processo
Estando o OP na sua fase final, torna-se importante refletir sobre a justeza da calendarização
das diversas fases do processo.

A fase de operacionalização ou de entrega de propostas parece-nos dever ser alargada,
permitindo que se eleve o número de projetos apresentados. Por sua vez, atendendo à
experiência colhida e à metodologia já definida para o efeito, entendemos que a fase da
análise técnica é demasiado longa, devendo o atual prazo de dois meses ser encurtado para
um mês.
O período sobrante deve ser aproveitado e incluído na fase de votação mantendo-se de
permeio – entre a análise e a votação das propostas - a fase de reclamação, com os atuais 15
dias.

a.a.3. Aquisição de uma aplicação informática
Com vista a divulgar o OP foi adquirida uma plataforma eletrónica, já usada por alguns
municípios que aderiram a este tipo de projeto, no sentido de facilitar e desmaterializar os
processos de participação e de votação.
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A plataforma em causa foi adquirida com aquele fito, mas não só. Através dela foi
disponibilizada informação diversa respeitante ao OP, desde a explicação do procedimento na
sua generalidade, à divulgação das datas das assembleias participativas, difusão dos períodos
destinados à participação, à apresentação das reclamações e à votação e ainda publicitação
das propostas admitidas e excluídas e dos resultados finais.
Apesar da indiscutível utilidade desta ferramenta, tanto a nível interno, como externo, não
podemos deixar de fazer menção a algumas dificuldades com as quais a equipa do OP se
deparou, bem como os próprios participantes que, aliás, nos foram dando conta das mesmas
ao longo do processo.
Os participantes, com os quais tivemos oportunidade de falar ou que nos enviaram mensagens
eletrónicas, queixavam-se da complexidade e morosidade do seu registo na aplicação
informática. Os registos só se tornavam definitivos desde que validados, o que implicava a
verificação manual dos dados pessoais por uma das trabalhadoras afeta à equipa, durante o
horário de trabalho e fora dele, ou seja à noite e aos fins de semana.

À medida que o processo se desenvolvia e era necessário utilizar outras ferramentas da
referida aplicação foram sendo detetadas outras “fragilidades” da mesma nomeadamente,
morosidade na execução das tarefas, impossibilidade de notificar individualmente os
proponentes ao longo do processo, dificuldade de extração de dados para seu tratamento,
tendo o mesmo de ser manual e, com especial gravidade, o facto de não ser possível evitar que
utilizadores registados e não validados votassem.

a.a.4. Constituição de uma Comissão Técnica de análise
Para além dos dois elementos (uma coordenadora da iniciativa e uma técnica superior) que
constituem a equipa de trabalho, responsável pelo desenvolvimento do processo, existe uma
Comissão Técnica de análise, nomeada em 10 de abril de 2014 em cumprimento do n.º 1 do
artigo 10.º do ROP, por despacho do Presidente da Câmara Municipal.
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Esta Comissão é composta por duas dirigentes, das unidades orgânicas intervenientes nas
áreas temáticas previstas no artigo 5.º do ROP - Divisão de Ordenamento do Território e
Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos - e a técnica superior, já referenciada, que
exerce as suas funções numa dessas unidades.

a.a.5. Criação de logótipo e de slogans para divulgação da iniciativa
Para dar a conhecer o OP foram criados slogans, curtos, diretos e suficientemente apelativos
para suscitarem a curiosidade da população, destinados a envolver os cidadãos no projeto.
As datas das assembleias participativas – direcionadas a todos aqueles que estavam
interessados em participar presencialmente no OP – foram divulgadas através de cartazes, uns
colocados nos autocarros da empresa municipal TUMG, outros afixados nas associações e
juntas de freguesias, outdoors espalhados na cidade, todos com o slogan “ As suas ideias
contam “.

Foram criados panfletos, distribuídos por diversos locais públicos, entre eles Balcão de
Relações Públicas situado no edifício sede da Câmara Municipal, associações, escolas, juntas
de freguesia, cafés, centro de saúde e outros locais, em que, de forma sumária, se davam a
conhecer o montante disponibilizado, as áreas temáticas, formas e meios de participação,
datas e locais das assembleias participativas e informações sobre a fase da votação.
Foi enviada uma carta, conjuntamente com as faturas respeitantes ao consumos de água, de
idêntico conteúdo ao dos panfletos, a convidar a população a participar no projeto.

A iniciativa e as assembleias participativas foram ainda divulgadas no sítio da Internet do
Município da Marinha Grande, nas agendas mensais do Município e em jornais de dimensão
regional e local. A Divisão Jurídica e de Comunicação deu um inestimável contributo ao
projeto, ao conceber todo o material informativo e ao assegurar a divulgação do OP junto da
população.
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A importância da discussão coletiva e do confronto de opiniões para o surgimento de ideias foi
a marca do Orçamento Participativo, como se pode verificar na figura infra.
Fig.2 – Logótipo

A importância da apropriação do processo pela população foi vincada com a criação, na fase
da apresentação das propostas, do slogan “ As suas ideias contam”

Fig.3 – Folheto distribuído na fase da participação – frente e verso
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Fig.4 – Publicitação do OP nos autocarros da empresa municipal TUMG

a.b. Fase de operacionalização
A fase da operacionalização teve o seu início no dia 1 de maio e terminou a 30 de junho de
2014. Por dizer respeito ao período de apresentação de propostas esta fase constitui umas das
mais importantes do OP.

Os interessados podiam usar diversos canais para participarem, eletronicamente em
www.orcamentoparticipativo.cm-mgrande.pt, presencialmente no Balcão das Relações
Públicas do edifício dos Paços do Concelho e nas assembleias participativas.
A participação presencial no Balcão das Relações Públicas da Câmara Municipal da Marinha
Grande foi posta à disposição dos interessados que, por dificuldades várias ou por não
possuírem os meios adequados, necessitavam de apoio na submissão eletrónica das suas
propostas.
Para o efeito, foi dada uma breve formação ao trabalhador que desempenha as suas funções
naquele Balcão, para mediar o acesso à plataforma eletrónica.
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Na fase de apresentação de propostas foram realizadas 4 assembleias participativas, duas no
edifício da Biblioteca Municipal, nos dias 9 de maio e 13 de junho de 2014 e outras duas, nos
dias 23 de maio e 23 de junho de 2014, no auditório no “Edifício da Resinagem”.
Nessas reuniões, e como forma de dar a conhecer o OP, foram apresentados diapositivos que
deram uma perspetiva generalizada do ciclo procedimental deste projeto.
De todas as assembleias, a primeira foi a que reuniu maior número de participantes, uns
vieram por curiosidade, outros para obterem esclarecimentos acerca do procedimento, outros,
ainda, com vontade de apresentar propostas.
Nessa primeira assembleia em que estiveram presentes, para além dos participantes, o
Presidente da Câmara, que abriu os trabalhos, e vereadores, foram esclarecidas algumas
dúvidas, nomeadamente quem estava impedido de participar.
Após essa sessão de apresentação os participantes foram encaminhados para uma sala para
constituição de mesas de trabalho.
Nesses grupos de trabalho os participantes discutiram e apresentaram as suas propostas. Por
mesa, e com o fito de motivar os intervenientes, foram aceites todas as propostas.
Mais do que seguir rigorosamente as regras, pareceu-nos mais relevante não desvalorizar
qualquer das propostas apresentadas, de modo a incentivar o gosto pela participação, pela
discussão e pelo debate sobre os problemas do território da Marinha Grande
Os projetos apresentados, nesta primeira assembleia, focalizaram-se mais na resolução de
problemas próximos dos proponentes, em detrimento daqueles que dizem respeito a toda a
comunidade e cuja resolução poderia beneficiar a população em geral.
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Fig 5 -Cartazes de publicitação das assembleias participativas
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Fig. 6- Assembleia participativa de 09-05-2014

Fig. 7 -Mesa de trabalho da assembleia participativa de 09-05-2014
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Através do gráfico que abaixo se apresenta constatamos que a participação, na fase de
apresentação de propostas, foi essencialmente do sexo masculino. Do conjunto de propostas
apresentadas 70% foram-no por homens, e os restantes 30% por mulheres.

Gráfico 2 - Representatividade do género na apresentação de propostas

a.c. Fase da análise técnica das propostas
A Comissão Técnica (doravante CT) verificou, à luz dos critérios previstos no artigo 10.º do
ROP, todas as propostas apresentadas.
Em primeiro lugar, averiguou se os projetos incidiam sobre o domínio público ou privado
municipal e, em caso afirmativo, se, de acordo com a estimativa orçamental, elaborada pelos
serviços camarários, cabiam dentro da verba disponibilizada para o OP.
Só depois dessa verificação, e caso os requisitos definidos estivessem cumpridos, é que a CT
apurava se as mesmas eram tecnicamente exequíveis, se colidiam com projetos ou planos
municipais ou se a sua execução viria a ultrapassar o prazo de 3 meses.

Para além destes fundamentos de exclusão, e uma vez que não ficou previsto no ROP uma fase
de aperfeiçoamento das propostas, não foram admitidas as que não eram concretas, claras e
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bem delimitadas no território (n.º 2 do artigo 19.º do ROP) ou que fossem apresentadas por
titulares dos órgãos autárquicos (n.º 3 do artigo 15.º ROP).
Todas as exclusões foram devidamente fundamentadas.
Para facilitar a análise técnica foi criada uma ficha própria, com a identificação da proposta,
área de atuação, resultado, critérios de exclusão, seus fundamentos e observações.

Fig. 8 – Ficha de análise de propostas
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Essa ficha, bem como a estimativa orçamental dos projetos e outros documentos,
acompanhou a ata elaborada pela CT, aquando da notificação dos proponentes da intenção de
admissão ou exclusão das suas propostas.

a.c.1. Fundamentos de exclusão das propostas
Todas as propostas excluídas foram devidamente enquadradas nos critérios constantes do ROP
e por isso fundamentadas. Algumas delas violavam vários critérios, em simultâneo.
O gráfico infra representa o número de vezes que os mesmos foram violados. Verificámos que
14 das propostas apresentadas incidem sobre bens propriedade privada de particulares, o que
revela que os participantes tiveram algumas dificuldades em identificar quais os bens
pertencentes ao domínio público ou privado do Município.
Os participantes demonstraram, ainda, dificuldades em avaliar o montante necessário para a
execução das suas propostas, uma vez que 12 delas ultrapassam o valor de 1000.000,00 Euros
estipulado no ROP.

Gráfico 3 – Motivos de exclusão das propostas
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O gráfico infra representa o número de propostas rejeitadas e o número de propostas
admitidas pela CT, por respeitarem os critérios do ROP. Uma das propostas foi agrupada com
uma outra por ambas consubstanciarem a mesma ideia (reabilitação e exposição do comboio
de lata).
O número de propostas rejeitadas pela CT foi superior ao número das admitidas, evidenciando
que os participantes não tiveram a preocupação de respeitar as regras contidas no
Regulamento do Orçamento Participativo ou não as compreenderam.

Gráfico 4 - Propostas rejeitadas e admitidas

No que toca à admissão de propostas que respeitaram os critérios constantes do ROP, a
tendência manteve-se ou seja, a percentagem de propostas submetidas pelos homens e
admitidas pela CT é substancialmente superior à que foi submetida pelas mulheres e aceite
por essa Comissão, como se pode verificar no gráfico que se apresenta.

Gráfico 5 – Representatividade do género nas propostas admitidas
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a.d. Fase da reclamação
Terminada a fase de apreciação técnica divulgou-se a lista provisória das propostas admitidas e
excluídas, tendo-se dado início ao período de reclamação, que decorreu entre os dias 3 e 15 de
setembro de 2014.

Fig. 9 - Folheto para divulgação das propostas provisoriamente admitidas
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Neste período foram apresentadas 5 reclamações. Os argumentos e alegações apresentados
foram cuidadosamente analisados e antes de ser dada uma resposta, por escrito, a estes
participantes, a CT entendeu, em consonância com o espírito de transparência e participação
que caracteriza esta iniciativa, chamar cada um dos reclamantes para participar numa reunião.
Nessas reuniões a CT explicou os motivos subjacentes à intenção de exclusão das propostas,
ouviu os argumentos dos reclamantes, procurou, em conjunto com os mesmos, ajustar os
projetos aos critérios regulamentares e comunicou-lhes a decisão final sobre o assunto.
Das 5 reclamações apresentadas, duas delas foram revistas, de modo a conformarem-se com
os critérios do ROP, uma outra foi admitida parcialmente e as outras duas foram excluídas por
não poderem, de todo, ajustar-se aos preceitos daquele Regulamento.
O resultado de cada reunião ficou registado numa ata assinada pela CT e pelo reclamante.
De 15 de setembro a 1 de outubro de 2014 foi dado conhecimento aos participantes da
apreciação final das propostas, bem como do resultado da análise das reclamações.
A lista final das propostas admitidas e excluídas foi publicitada no sítio do OP, enviada,
conjuntamente com a ata final, para os participantes, via postal. Com vista a dar maior
visibilidade aos mesmos, esses resultados foram, ainda, publicitados no jornal local.
As propostas admitidas a votação foram, também, dadas a conhecer à população, através de
folhetos distribuídos em diversos locais públicos.

a.e. Fase da votação

As propostas admitidas foram postas a votação ente o dia 1 e 15 de outubro de 2014.
Nesse período, os interessados, tiveram duas formas de participar. Uma delas consistiu na
votação, de modo direto, no sítio do OP. A outra presencial, e mediada por um trabalhador da
Câmara Municipal, permitiu a todos os que optassem por essa via serem apoiados na votação.
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A participação mediada foi disponibilizada no Balcão das Relações Públicas, no edifício dos
Paços do Concelho.
A participação presencial foi, sobretudo, utilizada por pessoas com mais idade, que não
possuíam meios eletrónicos ou que tinham mais dificuldades no seu acesso. A votação
efetuada diretamente pelos participantes foi, contudo, mais concorrida.
É interessante constatar que a maior percentagem de votantes se situa na faixa etária entre os
36 e 45 anos (34%), seguida da faixa compreendida entre os 46 e os 55 anos (18%). A camada
mais jovem, entre os 18 e 25 anos, foi aquela que menos participou, representando os votos
dessa população apenas 5% do total.

Gráfico 6 - Faixas etárias dos votantes

É interessante verificar que a população feminina foi mais ativa na fase de votação do que na
de apresentação de propostas, tendo mesmo ultrapassado o sexo masculino que se quedou
pelos 43%, enquanto as mulheres atingiram os 57%.
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Gráfico 7 - Representatividade do género na votação

É curioso constatar que, do conjunto dos participantes que se registaram, 25% dessa
população absteve-se quando o OP chegou à fase da votação.

Gráfico 8 - Participantes que se registaram e não votaram

a.e.1. Divulgação da fase de votação
No sentido de apelar ao voto e de motivar a população foram criados os slogans “Já votou?” e
“O seu voto conta”.
Foram distribuídos em diversos locais públicos - escolas, juntas de freguesia, edifícios da
Câmara Municipal e empresa municipal TUMG - folhetos com aquelas mensagens, onde
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constava o período de votação, o endereço eletrónico e informação sucinta sobre o conteúdo
das propostas admitidas.
Foram afixados cartazes e outdoors na rua, de forma a dar visibilidade a essa fase do processo.
A agenda municipal e os jornais (local e regional) deram o devido destaque a uma das mais
importantes etapas da iniciativa e na rádio local foi sendo passada, ao longo do período de
votação, uma peça publicitária (spot) a apelar ao voto.

Os cartazes e folhetos produzidos para esta importante fase do OP apresentavam as seguintes
imagens:

Fig. 10 - Conteúdo dos cartazes que publicitaram a fase da votação
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Fig. 11 - Frente e verso de folheto com a lista das propostas postas a votação
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Fig. 12 – Lona colocada na fachada do edifício da Câmara Municipal

a.e.2. Propostas admitidas postas a votação

Num total de 42 propostas apresentadas, foram 11 as que chegaram à fase da votação e que
se passam a discriminar:
1-Execução da rede de drenagem pluvial na Rua Augusto Costa – Picassinos - Freguesia da
Marinha Grande.

2-O regresso do Comboio de Lata a S. Pedro de Moel – Freguesia da Marinha Grande
Instalação do antigo comboio de lata em S. Pedro de Moel, com intervenção no espaço público
de modo a permitir a sua integração na área envolvente.
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3-Piscina Municipal da Marinha Grande – Qualidade da água e ar, saúde e ambiente –
Freguesia da Marinha Grande
Instalação de equipamento de ultra violeta de média pressão para tratamento/desinfeção da
água da piscina municipal.

4-Requalificação do pavilhão desportivo no edifício da FAE - Freguesia da Marinha Grande
Requalificação do pavilhão desportivo, com vista a dotar o edifício de condições adequadas à
prática de diversas modalidades desportivas, através da instalação de um sistema de
climatização que elimina a humidade do pavilhão e da remodelação de vãos e pavimentos.

5-Reabilitação de espaço verde – a nascente da antiga IVIMA (Rua Hélder Luciano Roldão) Freguesia da Marinha Grande
Colocação no espaço verde localizado na Rua Hélder Luciano Roldão (a nascente da antiga
IVIMA) de mobiliário urbano.

6-Iluminação de passeio público - Freguesia de Vieira de Leiria
Reabilitação das infraestruturas, de iluminação pública, no passeio público tardoz do
condomínio “ Areias do Lis”, na Praia da Vieira.

7-Requalificação de espaços na escola básica 1 do Engenho e zona de recreio - Freguesia da
Marinha Grande
Requalificação de espaços na escola básica 1 do Engenho e zona de recreio através da:
- Insonorização da cantina EB1 do Engenho;
- Ampliação da sala polivalente/ biblioteca da EB1 do Engenho;
- Instalação de brinquedo coletivo no recreio.
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8-Medidas de redução e acalmia de tráfego na Rua da Ponte, Picassinos - Freguesia da
Marinha Grande
Implementação de medidas de acalmia do tráfego na via, com vista à redução dos estragos
provocados pela passagem de veículos pesados.

9-Implementação de medidas de acalmia de tráfego na Rua Central da Garcia – Freguesia da
Marinha Grande
Execução de lombas para redução de velocidade rodoviária na Rua Central da Garcia –
Freguesia da Marinha Grande.

10-Reabilitação do arranjo paisagístico do separador central da Avenida dos Pescadores, na
Praia da Vieira- Freguesia de Vieira de Leiria
Reabilitação do arranjo paisagístico do separador central da Avenida dos Pescadores, na Praia
da Vieira, com reformulação da rede de rega e componente de espaços verdes.

11-Promoção do uso da bicicleta – Freguesia de Marinha Grande
Instalação de ciclovia na malha urbana da Marinha Grande, estabelecendo a ligação entre a
pista ciclável existente na Zona Desportiva da Marinha Grande e a situada na Rua Nery
Capucho.

O gráfico infra representa o número de propostas apresentadas e admitidas por freguesia.
Constata-se que os projetos postos a votação incidiram, sobretudo, na freguesia da Marinha
Grande. Para a freguesia da Moita foram apresentados, apenas, dois projetos, que, por não
respeitarem as regras constantes do ROP, não foram admitidos.

Concluímos, do exposto, que os participantes concentraram-se na resolução de problemas da
maior freguesia do concelho.
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Gráfico 9 - Distribuição das propostas apresentadas e admitidas por freguesia

a.e.3. Resultados da votação
A combinação do número de votos e do montante disponibilizado para concretização dos
projetos apresentados permitiu ordenar as propostas do seguinte modo:
1.º Lugar - Piscina Municipal da Marinha Grande – Qualidade da água e ar, saúde e ambiente,
191 votos e valor estimado de 20.000,00 Euros;
2.º Lugar - Requalificação de espaços na escola Básica 1 do Engenho e zona de recreio, 136
votos e valor estimado de 60.500,00 Euros;
3.º Lugar - Requalificação do pavilhão desportivo no edifício da FAE, com 61 votos (proposta
não considerada por o remanescente da soma dos valores estimados, para as duas propostas
anteriores, não ser suficiente para concretizar este projeto).

A tabela e gráfico infra representam o número de votos que cada uma das propostas obteve.
As três propostas mais votadas dizem respeito a intervenções no território da freguesia da
Marinha Grande. As duas propostas respeitantes ao território da freguesia de Vieira de Leria
obtiveram, no seu cômputo geral, 14 votos, 12 para o projeto “Reabilitação do arranjo
paisagístico do separador central da Avenida dos Pescadores, na Praia da Vieira – Vieira de
Leiria” e 2 para o projeto “Iluminação de passeio público – Vieira de Leiria”.
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Conclui-se, assim, que houve uma maior motivação para melhorar as condições de vida da
população que vive, estuda ou trabalha na freguesia da Marinha Grande.

Tabela 1 – Votos por propostas

DESIGNAÇÃO
Proposta 1

VOTOS
Execução da rede de drenagem pluvial na Rua Augusto Costa – Picassinos –
10

Marinha Grande
Proposta 2

O regresso do comboio de lata a São Pedro de Moel – Marinha Grande

Proposta 3

Piscina Municipal da Marinha Grande – Qualidade da água e ar, saúde e

31
191

ambiente – Marinha Grande
Proposta 4

Requalificação do pavilhão desportivo no edifício da FAE – Marinha Grande

61

Proposta 5

Reabilitação de espaço verde – a nascente da antiga IVIMA – Rua Hélder Luciano

16

Roldão – Marinha Grande
Proposta 6

Iluminação de passeio público – Vieira de Leiria

Proposta 7

Requalificação de espaços na Escola Básica do Engenho e zona de recreio –

2
136

Marinha Grande
Proposta 8

Proposta 10

Medidas de redução e acalmia de tráfego na Rua da Ponte, Picassinos – Marinha
Grande
– Implementação de medidas de acalmia de tráfego na Rua Central da Garcia –
Marinha Grande
Promoção do uso da bicicleta – Marinha Grande

22

Proposta 11

Reabilitação do arranjo paisagístico do separador central da Avenida dos

12

Proposta 9

2
1

Pescadores, na Praia da Vieira – Vieira de Leiria
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Gráfico 10 – Votos por propostas

a.f. Fase da publicitação dos resultados
A fase de publicitação dos resultados decorreu entre 22 de outubro a 19 de novembro.
O resultado da votação foi divulgado por diversos meios nomeadamente, sítio na Internet do
OP, jornal local, sítio na Internet e facebook do Município e assembleia participativa de 14 de
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novembro. Esse resultado foi, ainda, notificado eletronicamente a todos os participantes que
viram as suas propostas sujeitas a votação.
A dado passo deste trabalho, afirmámos que os projetos apresentados visavam resolver
problemas mais próximos da realidade dos participantes e não tanto da comunidade em geral.
Contudo, o resultado da votação indicia uma clara preferência por aqueles que poderão vir a
servir uma parte mais alargada da população.
É interessante verificar que os dois projetos que obtiveram maior votação foram objeto, por
parte dos seus autores, de uma intensa campanha de publicitação junto da população, tendo,
os mesmos, criados panfletos a apelar ao voto (cfr. anexos n.ºs 1 e 2).
Não podemos, também, deixar de fazer referência à originalidade do folheto, criado pela
autora da proposta n.º 11 – “Reabilitação do arranjo paisagístico do separador central da
Avenida dos Pescadores, na Praia da Vieira - Freguesia de Vieira de Leiria” - que também se
anexa (cfr. anexo n.º 3).

a.f.1. Última assembleia participativa
No passado dia 14 de novembro realizou-se, no auditório do Edifício da Resinagem, em
cumprimento do artigo 13.º do ROP, a última assembleia participativa que se destinou a dar a
conhecer, presencialmente, os resultados da votação.
Para o efeito todos aqueles que apresentaram as propostas, que vieram ou não a ser
admitidas pela CT, foram convidados, por correio eletrónico, a participarem na dita
assembleia, que teve início por volta das vinte e uma horas. Poucos dias antes da data
marcada foram efetuados novos contactos, desta vez telefonicamente, a reiterar o convite.
Apesar de todas estas diligências foram poucos aqueles que compareceram no dia e hora
marcados. Desinteresse provavelmente motivado pelo facto de saberem, já, o resultado final,
previamente veiculado por outros meios.
A assembleia teve o seu início com um breve balanço da iniciativa, tendo sido apresentados
alguns dados relativamente à participação, que se reproduziram no presente relatório.
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Os membros do Executivo Municipal presentes – Presidente e Vice-Presidente – entregaram
um diploma, simbólico, aos proponentes dos dois projetos mais votados e um certificado de
participação, também ele simbólico, ambos em invólucro de vidro, aos autores das propostas
não constantes da lista final posta a votação, presentes nessa assembleia, em reconhecimento
da sua preocupação pelos desígnios do território da Marinha Grande. Os autores das
propostas mais votadas aproveitaram a oportunidade para agradecer a possibilidade, que lhes
foi dada, de poderem ver as suas ideias concretizadas.

Fig. 13 - Diploma entregue ao autor da proposta mais votada

Fig. 14 - Imagem do certificado entregue aos participantes
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Fig. 15 – Entrega de diploma – Proposta mais votada

Fig. 16 - Entrega de diploma – 2.ª Proposta mais votada
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3. O que é preciso melhorar?

Quando demos início a este processo não conhecíamos os meandros do mesmo, mas fomos
avançando com a convicção de que a prática aguçaria o nosso sentido crítico e permitiria
identificar os problemas e as melhores soluções para os resolver.
Podemos afirmar que o resultado da iniciativa, no seu conjunto, foi positivo. No entanto, o
nosso maior desafio, na próxima edição, será trazer ao processo um maior número de
participantes.
Como é sabido os cidadãos encontram-se arredados de tudo quanto diga respeito às questões
públicas. O Orçamento Participativo contém um enorme potencial para aprofundar as relações
entre o poder público e a população e para produzir informação sobre a comunidade em que
incide. Há que saber aproveitá-lo. O que propomos, então?
1- Auscultação, através dos meios eletrónicos à nossa disposição, da população,
mediante a formulação de uma ou mais perguntas sobre a forma como o OP se
desenrolou, e quais as suas expectativas para a próxima edição;
2- Descentralização das assembleias participativas para as respetivas juntas de freguesia
e envolvimento dos respetivos presidentes na captação de participantes;

3- Divulgação do andamento dos projetos de execução das propostas apresentadas;

4- Rapidez na execução das obras vencedoras do OP 2014, de modo a que a população
acredite no projeto;

5- Envio de uma nota explicativa do OP e apelo à participação, anexada à fatura de
consumo da água, logo na fase inicial do processo;
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Conclusões

Da análise dos dados recolhidos foi possível extrair as seguintes conclusões:
- O maior número de propostas apresentadas e admitidas incidiu na área das infraestruturas,
trânsito e mobilidade, o que é demonstrativo que estas são, para a população participante, as
áreas prioritárias de investimento;
- A área da reabilitação urbana é a que suscita menos interesse por parte dos participantes,
dado que não foi apresentada qualquer proposta sobre esta temática;
- As fases do Orçamento Participativo suscitaram interesses diversos por parte da população
masculina e feminina, a primeira foi mais ativa na fase de apresentação das propostas,
enquanto que a segunda foi mais interventiva na fase da votação;
- O número de propostas rejeitadas pela Comissão Técnica foi superior ao número das
admitidas, evidenciando que os participantes não tiveram a preocupação de respeitar as
regras contidas no Regulamento do Orçamento Participativo ou não as compreenderam;
- Os participantes tiveram dificuldade em identificar quais os bens pertencentes ao domínio
público ou privado do Município (sobre os quais podiam incidir as propostas) e quais os bens
propriedade de particulares (subtraídos a qualquer intervenção no âmbito do OP), facto
demonstrado pelo número elevado de propostas excluídas por esse motivo;
- Os baixos níveis de votação na camada mais jovem (entre os 18 e 25 anos) indica pouco
interesse da mesma pelo processo, nomeadamente na fase da votação;
- A população cuja faixa etária se situa entre os 36 e 45 anos foi a mais ativa em ambas as fases
(na da votação e na da participação), demonstrando ser a mais preocupada com as questões
de interesse público;
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Os dados que permitiram retirar estas conclusões foram extraídos manualmente da aplicação
informática do Orçamento Participativo o que, para além de ser moroso, vai ao arrepio da
atual tendência de desmaterialização e simplificação da atividade da Administração.

Marinha Grande, 28 de janeiro de 2015
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