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RELATÓRIO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015

1. Notas preliminares
Terminada a fase de execução e monitorização do Orçamento Participativo de 2014 (OP 2014),
não poderíamos apresentar os resultados da 2.ª edição do Orçamento Participativo de 2015 doravante OP 2015 - sem antes fazer uma breve apresentação da concretização dos projetos
vencedores da primeira edição.
Relembramos que no OP 2014, o projeto “Piscina Municipal da Marinha Grande – Qualidade
da água e do ar, saúde e ambiente” ficou posicionado em primeiro lugar e a proposta
“Requalificação de espaços na Escola Básica 1 do Engenho e zona de recreio”, em segundo
lugar.
A visibilidade das obras naquela escola incentivou a apresentação de propostas semelhantes
para outras escolas do concelho, como teremos oportunidade de demonstrar.
No presente relatório não teremos a preocupação de descrever minuciosamente cada fase do
procedimento, tal tarefa já foi cumprida no relatório do OP 2014. Daremos, sim, ênfase a
algumas novidades introduzidas no processo, em resultado da alteração do Regulamento do
Orçamento Participativo, e procuraremos fazer algumas comparações entre as duas edições.

2. Orçamento Participativo 2014

a. Piscina municipal da Marinha Grande – Qualidade da água e do ar, saúde e
ambiente
Para concretizar a proposta vencedora a Câmara Municipal adquiriu e instalou um
equipamento de desinfeção por ultravioleta, um controlador, uma bomba para dosear de
forma automática o cloro e o pH e controlar a irradiação do UV, em função do cloro
combinado da piscina, bem como uma bomba circuladora compatível com o filtro.
A utilização desse tipo de equipamento tem como principal vantagem diminuir os níveis de
cloro na água e controlar agentes patogénicos, tais como bactérias, vírus e parasitas,
resistentes à desinfeção química convencional.
As imagens seguintes mostram o espaço onde foi instalado o equipamento de desinfeção,
antes e depois da sua colocação.
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Fotografia 1- Antes da instalação do equipamento de desinfeção

Fotografia 2 – Depois da instalação do equipamento de desinfeção
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Fotografia 3 – Depois da instalação do equipamento de desinfeção

b. Requalificação de espaços na Escola Básica 1 do Engenho e instalação de
brinquedo na zona de recreio
A execução do projeto referente à proposta posicionada em segundo lugar abrangeu tanto o
espaço exterior da Escola Básica 1 do Engenho, através da instalação de um novo brinquedo
coletivo no recreio, como o seu interior, mediante a insonorização da cantina e a ampliação da
sala polivalente/biblioteca.

b.1. Espaço exterior - Instalação de brinquedo coletivo no recreio
A concretização da proposta, no que diz respeito ao espaço exterior, assumiu duas vertentes:
instalação de um novo brinquedo coletivo e requalificação do espaço onde o mesmo foi
colocado.
Essa requalificação teve como principal preocupação criar melhores condições de fruição do
espaço de recreio, por parte das crianças daquele estabelecimento de ensino, aumentar a sua
capacidade de resposta face ao número de utilizadores e adaptá-lo às suas idades.
Para o efeito foram suprimidos os exemplares arbóreos, cuja localização interferia com a
instalação do novo equipamento de jogo e recreio, bem como parte do canteiro sobreelevado, limitador do espaço disponível para brincar.
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As fotografias infra, tiradas antes e depois da intervenção e da instalação do equipamento de
jogo e recreio, retratam a abrangência da requalificação.

Fotografia 4 e 5 – Antes e depois da requalificação do espaço e instalação do brinquedo
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b.2. Criação de uma sala de atividades polivalente
A criação de uma sala de atividades polivalente, com uma área de cerca de 80 m2 para poente,
implicou o aproveitamento do pátio coberto no tardoz da sala de aulas da entrada sul e a
demolição da cobertura e arcos do pátio.

Fotografia 6 – Sala de atividades polivalente em construção

Fotografia 7 – Sala de atividades polivalente concluída

7

Fotografia 8 – Sala de atividades polivalente concluída

b.3. Espaço interior – Reparação e requalificação acústica do espaço da cantina
Na cantina da escola foi removido o teto falso e o piso de linóleo por se encontrarem
em avançado estado de degradação, em consequência da entrada de água pela
cobertura.
A reparação e requalificação do espaço teve como finalidade reduzir os níveis de ruído
no interior da sala, de modo a proporcionar um ambiente mais calmo na hora das
refeições das crianças.
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Fotografia 9 – Cantina antes da intervenção

Fotografia 10 – Cantina depois de intervencionada
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3. Orçamento Participativo 2015
Concluída a 1.ª edição do Orçamento Participativo, cabe-nos agora apresentar os resultados
do primeiro ano do OP 2015.
Recordemos, antes de mais e de forma sumária, as fases do procedimento e as datas de início
e fim de cada uma delas.

Fig. 1- Ciclo Procedimental do OP

Fase da
conceção
Até 15 de abril

Fase da
operacionalização
De 16 de abril a 30 de
junho

Fase de
publicitação

Fase da análise
técnica das propostas

A partir de 15
de outubro

De 01 a 31 de julho

Fase de
votação
De 01 de
setembro a 10
de outubro

Fase de
reclamação
De 3 a 14 de
agosto

A metodologia seguida no corrente ano foi semelhante à adotada na edição anterior.
Na fase da conceção foram tomadas as diligências necessárias para o arranque do processo,
nomeadamente preparação de uma proposta de alteração ao Regulamento do Orçamento
Participativo, nomeação da Comissão Técnica para efeitos de análise dos projetos
apresentados e formação das trabalhadoras, afetas à iniciativa, para aprendizagem das novas
funcionalidades da aplicação informática utilizada no OP.

a. Alterações ao Regulamento do Orçamento Participativo
Em resultado da experiência colhida no primeiro ano da iniciativa, a Câmara Municipal
deliberou, na sua reunião de 19-02-2015, apresentar à Assembleia Municipal, que a aprovou
10

na sua sessão de 27-02-2015, uma proposta de alterações ao Regulamento do Orçamento
Participativo de 2014.
Exporemos, de seguida, as principais alterações aprovadas por aquele órgão.
O Regulamento deixou de estar associado a uma edição em concreto, valendo as suas regras
para todas as edições futuras, tendo-se suprimido, na sua designação o ano a que
correspondia, bem como o montante da verba a afetar a cada uma das suas edições.
Às áreas temáticas de incidência do OP, foi acrescentado o desporto, ao lado da cultura,
juventude, desporto e ação social.
Como principal novidade, e com o intuito de aproximar a população ao processo, sobretudo
todos aqueles que poderiam ter mais dificuldades no acesso à plataforma eletrónica do OP, foi
colocada uma urna de voto na Junta de Freguesia da Moita e uma outra na de Vieira de Leiria.
No edifício dos Paços do Concelho, foi facultada, à semelhança do ano anterior, a possibilidade
de a votação efetuar-se eletronicamente, de forma mediada, por trabalhador da Câmara
Municipal.
As assembleias participativas foram descentralizadas nas 3 freguesias (Moita, Marinha Grande
e Vieira de Leiria).
A divulgação do resultado da votação efetuou-se numa assembleia participativa convocada
para o efeito.

b. Descentralização das assembleias participativas nas Juntas de Freguesia
A fase da operacionalização ou fase de apresentação de propostas decorreu entre 16 de abril e
30 de junho de 2015. Nesta fase realizaram-se 3 assembleias participativas.
A primeira ocorreu a 22-05-2015, no edifício da Junta de Freguesia da Moita, a segunda no
edifício da Junta de Freguesia da Vieira de Leiria, a 29-05-2015, e a terceira a 19-06-2015 no
auditório do “Edifício da Resinagem", na Marinha Grande.
Contrariamente à primeira edição as assembleias participativas foram, nesta segunda edição,
pouco concorridas.
Por esse motivo houve, sobretudo, a preocupação de explicar o processo e incentivar os
presentes a participarem, não tendo sido apresentadas, em nenhuma das assembleias,
quaisquer propostas.
Entendemos que o propósito de aproximação da população à iniciativa, através da
descentralização das assembleias, não logrou alcançar os resultados desejados.
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A população tem mais propensão em participar através de outros meios, nomeadamente via
postal, correio eletrónico e plataforma do OP, do que na presença de outras pessoas. Existe,
nestas circunstâncias, na nossa opinião, alguma dificuldade e, até, em certos casos, embaraço
por parte dos participantes, em expor as suas ideias em público. A realização ou não das
assembleias participativas, na fase de apresentação das propostas é, por isso, uma questão
que deve ser repensada em futuras edições.

Fotografia 11 – Assembleia participativa na Junta de Freguesia da Moita

Fotografia 12 – Assembleia participativa na Junta de Freguesia de Vieira de Leiria
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Fotografia 13 – Assembleia participativa na Junta de Freguesia de Vieira de Leiria/Mesa de trabalho

Fotografia 14 – Assembleia participativa na Junta de Freguesia de Vieira de Leiria/Mesa de trabalho

c. Propostas apresentadas
Entre o dia 16-04-2015 e 30-06-2015 foram apresentadas 26 propostas, número que traduz
um decréscimo face às 51 submetidas a apreciação na edição anterior.
Apresentamos, na página seguinte, um quadro com os seus títulos e identificação dos
respetivos proponentes.
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Quadro 1 – Propostas apresentadas
N . º Tí t ul o da p ro p o s t a

P ro p o n e n t e

1

Remodelação do Centro de Saúde – Freguesia de Marinha
Grande

2

Piso da rua do Aceiro (Gaeiras) – Freguesia de Marinha Grande Arnaldo Fernandes Pereira

E x cl uí da

3

Melhoramento da gare rodoviária – Marinha Grande

José Miguel Afonso

E x cl uí da

4

Jovem + – Freguesia de Marinha Grande

Nélson José Nunes Araújo

E x cl uí da

Carlos Carvalho

Adm i t i da

Gonçalo José Mendes
Rodrigues

Adm i t i da

Sónia Marisa Lopes
Ferreira dos Santos

Adm i t i da

Natália de Jesus da Silva
Fonte

E x cl uí da

5
6
7
8

Requalificação do pavilhão desportivo no edifício da FAE –
Freguesia de Marinha Grande
Instalação de novos contentores do lixo "Moloques" Freguesia de Marinha Grande
Colocação de sinalização sonora em algumas artérias
semaforizadas do concelho da Marinha Grande – Concelho de
Marinha Grande
Limpeza das vias e alcatroamento – Freguesia de Vieira de
Leiria

Andreia Filipa Martins
Rodrigues

R e s ul t a do
da a n á l i s e
E x cl uí da

9

Lazer e cidadania – Freguesia de Marinha Grande

Paulo Saraiva

E x cl uí da

10

Conclusão da área de autocaravanas na Praia da Vieira –
Freguesia de Vieira de Leiria

Nuno Orgélio Fragoso
Carqueijeiro

E x cl uí da

11

Requalificação do espaço e zona de recreio da Escola Básica
do 1.º ciclo João Beare – Freguesia de Marinha Grande

Catarina Alexandra Portela
de Sousa

Adm i t i da

Ampliação e remodelação do pavilhão municipal Nery Capucho
– Freguesia de Marinha Grande
Parque para cães no Parque da Cerca – Freguesia de Marinha
Grande
Requalificação de espaços na EB1/JI da Cumeira e espaço
desportivo comunitário – Freguesia de Marinha Grande
Reabilitação do recinto da Escola Básica da Moita – Freguesia
da Moita
Condições de segurança no cruzamento da Rua dos Oleiros e
Rua do Jornal da Marinha Grande com a Rua de Leiria - Embra
– Freguesia de Marinha Grande

Paula Cristina Ascenso
Moreira

E x cl uí da

Tânia Felício

Adm i t i da

Lígia Cristina Ferreira
Roque

E x cl uí da
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Promoção de atividade física – Freguesia de Marinha Grande

Antero José Soares Faria

Adm i t i da

18

O Centro – Concelho de Marinha Grande

Pedro Roberto Santos

E x cl uí da

Vasco Nicolau

E x cl uí da

Sónia Margarida Neves
Pereira

E x cl uí da

Festival do Arroz de Marisco Freguesia de Vieira de Leiria

Alexandre Gonçalves

E x cl uí da

Beneficiação da rua “Travessa das Baixas” – Freguesia de
Moita
Escoamento das águas pluviais na Rua das Chedas – Freguesia
de Vieira de Leiria
Requalificação da Rua dos Eucaliptos, na Ordem – Freguesia de
Marinha Grande
Requalificação do espaço verde junto ao parque florestal do
Engenho – Freguesia de Marinha Grande
Relocalização urgente da passadeira para peões, localizada no
entroncamento da Av.ª José Gregório com a Estrada da Garcia
– Freguesia de Marinha Grande

Ângelo José André
Fernandes

Adm i t i da

Artur Lopes Moreira

E x cl uí da

António José Dias de
Oliveira

E x cl uí da

Isabel Ferreira Duarte

E x cl uí da

Maria Suzete Pereira
Domingues Fonseca

Adm i t i da

12
13
14
15
16

Relocalização da Central de Camionagem – Freguesia de
19
Marinha Grande
Reabilitar as infraestruturas do Centro de Saúde de Vieira de
20
Leiria – Freguesia de Vieira de Leiria
21
22
23
24
25
26

Hélia Maria de Oliveira
Cação
Carla Alexandra da Costa
Santana

Adm i t i da
Adm i t i da
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d. Temáticas
As áreas temáticas sobre as quais incidiu o OP 2015 continuam a ser as mesmas da edição
passada, à exceção da respeitante ao desporto que passou a integrar a alínea f) do artigo 5.º
do Regulamento do OP, ao lado da cultura, juventude e ação social.
O gráfico infra indica o número de propostas apresentadas em cada área, demonstrando que a
respeitante às ”Infraestruturas viárias, trânsito e mobilidade” é a que reúne maior número de
projetos, seguindo-se a da “Cultura, juventude, desporto e ação social”.
Depois de devidamente analisadas pela Comissão Técnica, esta ordem inverteu-se e o número
de propostas admitidas respeitantes à temática ”Cultura, juventude, desporto e ação social”
passou a ser superior à das ”Infraestruturas viárias, trânsito e mobilidade”.
A população demonstrou pouco interesse pelas temáticas da “Proteção ambiental e energia” e
“Reabilitação e requalificação urbana”, na medida em que não foi apresentado qualquer
proposta nessas duas áreas.

Gráfico 1 – Distribuição das propostas por área temática
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À semelhança da edição anterior a Marinha Grande continua a ser a Freguesia que mais se
empenhou na apresentação de projetos. Apesar da Freguesia de Vieira de Leiria ter
apresentado 5 propostas nenhuma delas obedecia aos critérios do Regulamento do OP, pelo
que foram todas excluídas.

Gráfico 2 – Representatividade territorial das propostas
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e. Apreciação das propostas
Depois de submeter as diversas propostas aos critérios constantes do Regulamento do OP, a
Comissão Técnica admitiu 10 propostas.
O gráfico infra reproduz os critérios que fundamentaram a exclusão de 16 das propostas
apresentadas.
Gráfico 3 – Motivos de exclusão das propostas
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nos termos do art.º 2 do ROP
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Tal como na edição anterior o principal motivo de exclusão de propostas continua a ser a
localização dos projetos apresentados. Os participantes apresentam propostas para imóveis
cuja propriedade não é do Município mas de particulares, revelando dificuldade em destrinçar
o que é privado do que é público ou do que pertence ao domínio privado do Município.
Quatro dos projetos apresentados colidiram com projeto ou plano municipal, tendo, por isso,
sido excluídos pela Comissão Técnica. Este foi à semelhança do OP 2014 o segundo motivo de
exclusão de propostas.
Nesta 2.ª edição nenhuma das propostas foi excluída por não ser clara ou concreta, ao
contrário do OP 2014 em que foram 6 as que não foram admitidas por esse motivo.
Gráfico 4 – Propostas rejeitadas e admitidas

10
propostas admitidas
propostas rejeitadas
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No OP de 2015 o número de propostas rejeitadas foi superior ao das admitidas, continuando
os proponentes a descurarem as regras instituídas no Regulamento do OP.
Gráfico 5 – Representatividade do género nas propostas apresentadas

38%
propostas apresentadas por
mulheres
propostas apresentadas por
homens
62%
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À semelhança do OP 2014 os homens continuam a ter maior representatividade, quando se
trata de apresentar propostas, todavia esta situação inverte-se depois da Comissão Técnica as
submeter aos critérios constantes do regulamento do OP, ficando evidenciado que que o sexo
feminino demonstra uma maior preocupação em apresentar projetos conforme as normas
regulamentares.
Gráfico 6 – Representatividade do género nas propostas admitidas

60%
propostas admitidas, apresentadas
por mulheres
propostas admitidas, apresentadas
por homens
40%

f.

Reclamações

Na sequência da publicitação da lista provisória das propostas admitidas e excluídas foi
apresentada uma reclamação, no período para o efeito determinado pelo Regulamento do OP
(de 03-08-2014 a 14-08-2014), por parte da proponente do projeto “Ampliação e remodelação
do pavilhão municipal Nery Capucho – freguesia da Marinha Grande”.
A proposta em causa que continha duas vertentes – uma relativa ao apetrechamento e
construção de uma sala de treino, com gabinete de primeiros socorros e apoio médico e uma
outra referente à aquisição de equipamento e mobiliário para a zona de bar - foi excluída por
ultrapassar o montante disponibilizado para executar os projetos vencedores.
A Comissão Técnica manteve a sua posição por considerar que a admissão, ainda que parcial,
continuaria a ultrapassar aquele montante, facto que a participante entendeu depois de lhe
ser explicado presencialmente.

g. Votação
A lista final de propostas foi colocada a votação de 01 de setembro a 12 de outubro (uma vez
que o dia 10 de outubro, data do término da fase de votação, coincidiu com um sábado). Nesta
fase os interessados puderam participar através dos meios postos à sua disposição no primeiro
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Orçamento Participativo: votação eletrónica no sítio do OP e presencial com o apoio de um
trabalhador da Câmara Municipal.
A estas duas formas foi acrescentada uma terceira que consistiu na votação em urna, colocada
para o efeito nas Juntas de Freguesia da Moita e de Vieira de Leiria.
Passaremos a descrever o procedimento respeitante a esta modalidade de votação introduzida
nesta 2.ª edição.

g.1 Votação em urna
Para além das urnas que foram distribuídas naquelas duas Juntas de Freguesia, foram
entregues boletins de voto, devidamente contados e rubricados por uma das técnicas que
compõe a equipa do OP.
Os mesmos boletins eram novamente rubricados, mas desta vez por trabalhadora da respetiva
Junta de Freguesia, sempre que eram entregues aos participantes na votação.

Fig. 2- Boletim de voto
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No final de cada dia a trabalhadora em causa remetia à equipa do OP os ficheiros em “Excell”,
com a correta discriminação do número de votantes, os seus nomes, a sua data de nascimento
e a sua identificação fiscal, sendo esses dados carregados na aplicação informática do OP.
O carregamento dos elementos tinha como fito evitar que todos aqueles que votassem através
daquele método repetissem a votação por via eletrónica.
No final do período de votação, as urnas foram levantadas e trazidas para a Câmara Municipal
pelas técnicas municipais afetas ao OP, tendo sido efetuada a contagem dos boletins e a
verificação da sua conformidade com os dados já lançados na referida aplicação.

g.2 Votação eletrónica
A votação eletrónica efetuou-se na mesma aplicação informática utilizada no OP 2014
melhorada, nesta 2.ª edição, com a introdução da validação automática dos registos dos
participantes e votantes, a qual é efetuada mediante o confronto dos dados por eles
fornecidos e os constantes da base de dados de recenseamento eleitoral, do Ministério da
Administração Interna.
Esta nova funcionalidade otimizou, simplificou e, por isso, facilitou o processo.
Nos casos em que essa validação automática não ocorria, todo o trabalho era efetuado
manualmente por recurso à base de dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, bases de
dados da Câmara Municipal e contacto com os próprios.
À semelhança do que referimos no primeiro relatório, os participantes continuam a apresentar
queixas acerca do funcionamento da aplicação, nomeadamente na fase de votação, em que se
vêm obrigados a efetuar várias tentativas para votar, apesar de se encontrarem devidamente
registados.
Estes constrangimentos funcionam como fatores de desincentivo à participação.

h) Análise de dados
Os gráficos que se seguem permitem-nos traçar o perfil dos votantes.
Contrariamente à fase de apresentação de propostas, as mulheres são mais ativas e mais
empenhadas do que os homens na votação, mantendo-se, neste aspeto, a tendência da
anterior edição.
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Gráfico 7 – Representatividade do género na votação eletrónica

Gráfico 8 – Representatividade do género na votação em urna

O Regulamento do OP permite a participação de maiores de 18 anos, residentes, estudantes
ou trabalhadores no concelho.
O gráfico infra permite identificar em que “grupo” se incluem os votantes. Conclui-se, da sua
análise, que os residentes são os mais empenhados por serem eles os que tiram mais
vantagens dos investimentos realizados no concelho.
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Gráfico 9 – Relação dos votantes com o Município (votação eletrónica)
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O gráfico infra representa as habilitações literárias dos votantes, concluindo-se que os grupos
com maior escolaridade – 12.º ano e curso superior – são os que mais participam nesta fase do
processo, à exceção dos detentores de mestrado e doutoramento, que se vêm ultrapassados
pelos que possuem o 3.º ciclo do ensino básico e a 4.ª classe.

Gráfico 10 – Habilitações literárias dos votantes (votação eletrónica)
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No gráfico infra é possível observar que a fatia de votantes, que mais se destaca, é a que
abrange os trabalhadores por conta de outrem.
Gráfico 11 – Situação dos votantes face ao emprego (votação eletrónica)
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Tal como na edição anterior a maior percentagem de votantes por meio eletrónico situa-se na
faixa etária dos 35 aos 45 anos, logo seguida dos 45 aos 55 anos.
Os mais jovens continuam a ter, à semelhança do OP 2014, uma baixa percentagem de
participação na votação, ou seja 5%.
Gráfico 12 – Distribuição dos votantes por faixas etárias (votação eletrónica)
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É interessante verificar que na votação em urna, a faixa etária dos maiores de 65 anos é a mais
participativa, seguida dos que têm entre 55 e 65 anos, correspondendo à população que tem
menos contacto com os meios informáticos ou menor apetência para lidar com eles.
Convém referir que a votação em urna apenas ocorreu na Freguesia da Moita, tendo
concorrido para essa circunstância a existência de dois projetos a implementar naquela
Freguesia.
Em Vieira de Leiria não houve adesão a esta modalidade de votação por, no nosso entender,
não ter sido admitida qualquer proposta para essa Freguesia.

Gráfico 13 – Distribuição dos votantes por faixas etárias (votação em urna)
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Nesta edição do OP, a proposta “Requalificação do pavilhão desportivo da FAE – Marinha
Grande”, que obteve mais votos, esgotou o montante de 100.000,00 euros, pelo que a Câmara
Municipal, contrariamente à edição anterior, executará apenas um projeto.
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Os projetos que ocupam os lugares seguintes na votação dizem respeito à requalificação de
escolas, como se pode verificar no quadro infra. Tal circunstância deve-se, na nossa opinião, ao
impacto que a execução de uma das propostas vencedoras da anterior edição - “Requalificação
de espaços na Escola Básica do Engenho e zona de recreio”- causou na população.

Quadro 2 - Votos por proposta
ORDENAÇÃO
FINAL
1.

NÚMERO DA
PROPOSTA
Proposta 1

DESIGNAÇÃO DA PROPOSTA

2.

Proposta 7

Reabilitação do recinto da Escola Básica da Moita – Moita

264

3.

Proposta 4

Requalificação do espaço e zona de recreio da Escola Básica do
1.º ciclo João Beare – Marinha Grande

145

4.

Proposta 6

Requalificação de espaço na EB1/ JI da Cumeira e espaço
desportivo comunitário – Marinha Grande

100

5.

Proposta 3

Colocação de sinalização sonora em algumas
semaforizadas do concelho da Marinha Grande

86

6.

Proposta 9

Beneficiação da Rua “Travessa das Baixas” - Moita

25

7.

Proposta 5

Parque para cães no Parque da Cerca – Marinha Grande

22

8.

Proposta 2

Instalação de novos contentores do lixo de profundidade –
Marinha Grande

15

9.

Proposta 10

Recolocação urgente da passadeira para peões, localizada no
entroncamento da Av.ª José Gregório com a Estrada da Garcia –
Marinha Grande

9

10.

Proposta 8

Promoção de actividade física – Marinha Grande

6

Requalificação do pavilhão desportivo da FAE – Marinha Grande

NÚMERO DE
VOTOS
273

artérias

Votos nulos

1

25

Gráfico 14 – Votos por propostas
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Proposta 1 – Requalificação do pavilhão desportivo da FAE – Marinha Grande
Proposta 6 – Instalação de novos contentores do lixo de profundidade – Marinha Grande
Proposta 3 – Colocação de sinalização sonora em algumas artérias semaforizadas do concelho da Marinha
Grande
Proposta 4 – Requalificação do espaço e zona de recreio da Escola Básica do 1.º ciclo João Beare –
Marinha Grande
Proposta 5 – Parque para cães no Parque da Cerca – Marinha Grande
Proposta 6 – Requalificação de espaço na EB1/ JI da Cumeira e espaço desportivo comunitário – Marinha
Grande
Proposta 7 – Reabilitação do recinto da Escola Básica da Moita – Moita
Proposta 8 – Promoção de actividade física – Marinha Grande
Proposta 9 – Beneficiação da Rua “Travessa das Baixas” - Moita
Proposta 10 - Recolocação urgente da passadeira para peões, localizada no entroncamento da Av.ª José
Gregório com a Estrada da Garcia – Marinha Grande
Votos nulos
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i.

Publicitação de resultados – proposta vencedora

Como já tivemos oportunidade de o referir a proposta “Requalificação do pavilhão desportivo
no edifício da FAE – Freguesia da Marinha Grande”, apresentada pelo cidadão Carlos Carvalho,
foi a mais votada e a única que virá ser executada pois, por si só, esgota o montante de
100.000,00 euros.
Este resultado, para além de divulgado em diversos meios, tais como o sítio da Internet do OP
e imprensa, foi dado a conhecer numa assembleia participativa convocada para o efeito.
Tal como no OP 2014 foram distribuídos certificados de participação aos autores das propostas
e um diploma de participação ao cidadão cuja proposta foi mais votada.
A assembleia em causa decorreu no dia 27-10-2015, no auditório do “Edifício da Resinagem",
tendo estado presentes cerca de 50 pessoas.
Num primeiro momento foram projetados diapositivos, com fotografias do estado das obras
respeitantes aos projetos vencedores do OP 2014, seguindo-se a apresentação dos resultados
da votação, com identificação da proposta, do seu proponente, bem como o número de votos.
Esta novidade introduzida no Regulamento teve como objetivo aproximar participantes e
votantes ao poder público.
No nosso entender este formato de divulgação deverá manter-se nas edições seguintes, por
permitir sentir o entusiasmo da população e a sua expetativa relativamente ao resultado final.

Fotografia 15 – Publicitação de resultados
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Fotografia 16 – Publicitação de resultados

4. Conclusões
A partir dos dados recolhidos extraem-se as seguintes conclusões:
- Na edição do OP 2015 foram apresentadas 26 propostas, número que traduz um decréscimo
face às 51 submetidas a apreciação no OP 2014;
- O número de propostas rejeitadas foi superior ao das admitidas, continuando os proponentes
a descurarem as regras instituídas no Regulamento do OP.
- No OP 2015, à semelhança do OP 2014, o maior número de propostas apresentadas incidiu
na área das “Infraestruturas viárias, trânsito e mobilidade”, tema que continua a ser para a
população o predileto, seguindo-se a área da “ Cultura, juventude, desporto e ação social”;
- Essa ordem inverteu-se após análise dos projetos por parte da Comissão Técnica, dado que o
maior número de propostas admitidas concentrou-se na área da “ Cultura, juventude,
desporto e ação social”;
- A reabilitação e requalificação urbana e proteção ambiental e energia são temas que não
interessaram a população, na medida em que não foram apresentadas quaisquer propostas
acerca desses temas;
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- À semelhança do OP anterior a freguesia da Marinha Grande continua a ser a que mais
propostas apresentou;
- Tal como na edição anterior o principal motivo de exclusão é a incidência de projetos em
domínio privado, continuando, os proponentes, a desconhecerem as regras do OP.
- O sexo masculino é mais representativo do que o sexo feminino, quando se trata de
apresentar ideias ou projetos, situação que se inverte na fase de admissão de propostas, o que
demonstra que as mulheres são mais cumpridoras das regras consagradas no Regulamento do
Orçamento Participativo;
- De entre a população habilitada a participar no OP - trabalhadores, estudantes e residentes são estes últimos que manifestam mais interesse na iniciativa, por também serem eles que
mais diretamente retiram vantagens dos investimentos propiciados pela mesma;
- À semelhança do que aconteceu na anterior edição do OP, as mulheres são mais ativas do
que os homens na fase da votação;
- Os grupos com maior escolaridade – 12.º ano e curso superior – são os que mais participam
na fase da votação, à exceção dos detentores de mestrado e doutoramento, que se vêm
ultrapassados pelos que possuem o 3.º ciclo do ensino básico e a 4.º classe;
- Os jovens – faixa etária entre os 18 e 25 anos – continuam a ser os que demonstram menos
interesse pela iniciativa;
- Tal como aconteceu no OP 2014 os cidadãos, cuja faixa etária está compreendida entre os 35
e 45 anos, são os que continuam a estar mais motivados para intervir na vida pública,
participando ativamente na fase da votação.
- A votação em urna tem uma forte adesão dos cidadãos com mais de 65 anos,
correspondendo à faixa etária que está menos habituada a lidar com os meios informáticos.

Marinha Grande, 28 de janeiro de 2015
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