
 
 

 

 

Relatório 2020 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO (OPM) E 

ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO JOVEM 

(OPJ) 



Índice: 

1. Introdução e Enquadramento …………………………………………..………………………… 1 

2. Metodologia …………………………………………………………..…………………………….. 3 

3. Apresentação de Propostas …………………………………………………………………….....3 

4. Propostas Aprovadas e Reprovadas...…………………………………………………………..10 

5. Resultados e Vencedores ………………………………………………………….……………..12 

6. Conclusão ……………………………………………………………………………………….... 13 

  



1 
 

1. Introdução e Enquadramento 

O presente relatório visa efetuar um balanço à 3ª Edição do Orçamento Participativo. Marvila e 

Orçamento Participativo Jovem, dando cumprimento ao art.º 17º do Regulamento que rege este 

projeto. 

O Orçamento Participativo Marvila é um instrumento de democracia participativa através do qual os 

cidadãos apresentam propostas e escolhem, através do voto, quais os projetos que devem ser 

implementados em diferentes áreas da Freguesia. Pretende-se com este orçamento, doravante 

designado por OPM, dar a todos os cidadãos eleitores de Marvila maiores de 18 anos, a 

possibilidade de, em igualdade de condições, poderem participar na tomada de decisões e na 

gestão de recursos da Freguesia. 

De forma a adaptar este projeto a todo o território e tendo em conta a população jovem da freguesia, 

propôs-se que decorresse em simultâneo o Orçamento Participativo Jovem, denominado OPJ, onde 

os jovens, dos 14 anos até aos 30 anos, moradores ou estudantes da freguesia participem na 

tomada de decisões e na gestão de recursos da Freguesia, através da apresentação de propostas. 

O valor do Orçamento Participativo (OPM), é repartido em igual montante por cada um dos 10 

grandes bairros da Freguesia, nomeadamente: 

1. Lóios 

2. Flamenga; 

3. Armador; 

4. Vale Fundão; 

5. Condado; 

6. Salgadas; 

7. Alfinetes; 

8. Marquês de Abrantes;  

9. Amendoeiras; 

10. Marvila Histórica 

Esta edição decorreu de 01 a 30 julho 2020 e conforme ficou aprovado em reunião da Comissão de 

Acompanhamento do OPM e OPJ, a 23 de abril de 2020, todas as propostas aceites são de cariz 

social, sendo as restantes excluídas, atendendo ao estado de emergência social que vivemos. 

Os projetos selecionados foram incluídos no orçamento de cada ano aprovados em Assembleia de 

Marvila, sendo o valor a afetar ao Orçamento Participativo de 60 000€, sendo distribuídos da 

seguinte forma:  
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• Orçamento Participativo: 50 000€ divididos por 10 projetos 

• Orçamento Participativo Jovem: 10 000€. 

Foi criada uma Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo Marvila e Orçamento 

Participativo Jovem constituída por um membro de cada partido/ movimento com assento na 

Assembleia de Freguesia e por dois membros da Junta de Freguesia. Esta comissão tem como 

função acompanhar todo o processo, desde a apresentação das listas de projetos, a votação e a 

divulgação dos resultados.  

Esta 3ª Edição foi estruturada por fases, a saber: 

1. Apresentação de propostas: 1 a 31 de maio de 2020  

2. Triagem das propostas que preencham requisitos para votação: 1 a 10 de Junho de 2020  

3. Apresentação Lista de propostas aprovada para votação e respetiva fase de audiência de 

interessados: 11 a 20 de junho de 2020  

4. Votação das propostas: 21 de junho a 21 de julho de 2020  

5. Publicitação das propostas vencedoras: 30 de julho de 2020. 

De forma a tornar o projeto mais interativo todo o processo foi realizado através de uma plataforma 

própria. Assim os cidadãos podem consultar toda a informação necessária, como submeter 

propostas e votar nos projetos aprovados. (https://jf-marvila.pt/orcamento-participativo-marvila-

2020/) 

 

 

 

 

https://jf-marvila.pt/orcamento-participativo-marvila-2020/
https://jf-marvila.pt/orcamento-participativo-marvila-2020/
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2. METODOLOGIA 

A Junta de Freguesia de Marvila adotou as seguintes fases no processo do Orçamento Participativo: 

1. Divulgação Pública; 

2. Apresentação de Propostas; 

3. Apreciação de Propostas; 

4. Deliberação da aceitação ou rejeição de Propostas; 

5. Divulgação das Propostas Apresentadas; 

6. Apresentação e Análise das Reclamações; 

7. Votação de Projetos; 

8. Seleção do Projeto Vencedor; 

9. Concretização do Projeto. 

 

3. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

A fase de apresentação das propostas do Orçamento Participativo decorreu de 1 a 31 de maio 

de 2020, findo o qual se contabilizaram 27 propostas apresentadas, sendo 25 apresentadas 

para o Orçamento Participativo e 2 para o Orçamento Participativo Jovem. 

 

PROPOSTAS APRESENTADAS - OPM 

PROJETO BAIRRO DESCRIÇÃO 

Drive in Marvila Armador 

Consiste num evento de cinema em formato “Drive-In”, a 

realizar-se entre 14 de agosto e 27 de setembro, num total de 

21 sessões. 

PulsArmador Armador 

Recolha de histórias de superação e memórias dos 

habitantes/trabalhadores do bairro do Armador sobre este 

período de pandemia pelo covid 19, através de photovoice e 

storytelling. Os produtos poderão mais tarde ser expostos 

(fotos, desenhos, gravações, rap, performance de dança 

alusivas às memórias...) e partilhados (on-line) com histórias de 

como esta comunidade viveu, sentiu e superou este período, 

valorizando-se e potenciando-se as dinâmicas do bairro, 

através de momentos com os moradores quer de divulgação, 

apoio à organização, execução e posterior avaliação das 

histórias e memórias e produtos resultantes. 
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Cabine Solidária Condado 

Propõem-se criar uma linha telefónica e digital que permita 

facilitar e mediar o acesso à rede de parceiros locais e à 

administração central que dão resposta nestes domínios. O 

atendimento vai ser garantido rotativamente pelos diferentes 

parceiros do Grupo Comunitário do Bairro do Condado que 

articularão com os serviços identificados como necessários. 

Contará igualmente nas horas e nos dias em que não poderá 

contar com os parceiros, com outras entidades, onde se 

incluem universidades que darão o seu contributo a título de 

estágios ou contributo voluntário. O projeto contempla a 

hipótese da adaptação da cabine telefónica existente no Bairro, 

para efeito de recurso à linha telefónica. Caso não seja possível 

a utilização da cabine, as pessoas poderão recorrer aos 

serviços da comunidade para aceder à linha. As instituições 

teriam à sua disposição telemóveis destinados para este efeito 

(distribuídos geograficamente). Esta linha será divulgada na 

comunidade com o recurso a folhetos, cartazes e outros 

materiais apelativos, que para além do serviço, irão mencionar 

as linhas de emergência nacional. Esta linha pretende promover 

um trabalho concertado, em rede, entre os diferentes agentes 

comunitários. 

Marvila em 

construção! 
Salgadas 

Projeto de sensibilização numa escola da zona onde os jovens 

terão uma palestra inspiracional com um dos embaixadores da 

Associação Salvador, sobre o tema acessibilidades, e terão 

como desafio a construção de rampas para estabelecimentos 

da sua zona/envolvente escolar, que necessite deste tipo de 

acessibilidade, ou para melhorar a acessibilidade da escola. 

Este desafio deverá ser feito em grupos pequenos dentro de 

cada turma. Haverá um concurso da rampa mais original, 

funcional e acessível, que cumpra as regras para a sua 

construção.  

Percurso de btt 

Quinta das Flores 
Flamenga 

Tornar permanente um percurso de btt, que já existe, mas que 

carece de permanente manutenção ao nível do corte de ervas 

e arbustos que o envolvem. 

AmendoMática Amendoeiras 

Propõe-se a disponibilização de aulas de apoio de matemática, 

até ao 9º ano, com duração de 1h30m, divididas por anos e com 

um máximo de 3 alunos em simultâneo com o objetivo de dar 

apoio extraescolar a crianças com dificuldades nesta disciplina. 

Este apoio terá um pagamento simbólico de 10,00€ mensais 
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com o objetivo de fidelização dos pais/ responsáveis pelas 

crianças e com o objetivo de que não faltem e consigam 

acompanhar a matéria escolar durante o ano letivo. 

Integração Flamenga 

Criação de um espaço que será patrimônio de todos os 

marvilenses ,que vai estar equipado com todo o material 

necessário e obrigatório para o conforto e aprendizado em 

segurança das nossas crianças e jovens ,um espaço que todos 

possam se sentir em casa ,um espaço onde vamos poder 

albergar visitantes estrangeiros de trânsito pelo nosso pais em 

altura de competição e que muito irão contribuir com o seu 

conhecimento a nível pessoal e desportivo ,pessoas que vivem 

nas favelas desfavorecidas do Rio Janeiro, crianças que 

pertencem também a Associações igual a nossa. 

Condado Nosso Condado 

Ações de requalificação dos espaços comuns no Bairro, 

fazendo com que as pessoas se sintam parte integrante da 

melhoria das condições em que vivem e de que usufruem. 

Pequenas intervenções poderiam passar por áreas 

ajardinadas, de convívio, realização de pequenas "feiras" 

temáticas alusivas em determinadas alturas do ano, 

melhoramento de entradas/fachadas de locais icónicos, entre 

outros.. 

Loja Comunitária 4 

Crescente 
Alfinetes 

Pretende-se criar um espaço físico no território que seja um 

Polo Centralizador de diagnóstico de necessidades locais e de 

procura e materialização de respostas de cariz comunitário. 

Concebido como resposta direta e imediata ao momento de 

pandemia, pretende-se que este seja um ponto de contacto e 

de proximidade com a comunidade dos bairros do 4 Crescente 

e envolventes. Sugere-se como recurso físico para este projeto 

a ocupação da Loja Com Vida (atribuída à Associação Rés do 

Chão e disponibilizada sem custos), situada nos Lotes C do 

bairro dos Alfinetes. Aqui será criado um espaço de 

disseminação de informação (das esferas local, municipal e 

nacional) ao serviço da população, centralizando ações de 

resposta direta, sempre que possível. O projeto será 

implementado pela Junta de Freguesia de forma articulada com 

o Grupo Comunitário 4 Crescente – englobando moradores e 

entidades formais e não formais a trabalhar nestes territórios. 

Pretende-se, assim, mobilizar e optimizar os recursos já 

existentes nestes bairros e fomentar o trabalho em parceria, 
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procurando angariar novos parceiros que consigam responder 

aos novos problemas identificados pela população e 

instituições. Durante a implementação do projeto, o Grupo 

Comunitário pretende desenvolver parcerias que possibilitem 

aumentar o impacto desta ação e assegurar a sua 

sustentabilidade a longo-prazo. O horário e o formato de 

funcionamento do espaço será definido em conjunto com 

moradores e parceiros. A título de exemplo, algumas das 

necessidades já identificadas às quais se procurará dar 

resposta são: Apoio Alimentar: – Diagnóstico e identificação de 

carências alimentares nestes bairros; – Coordenação das 

respostas de apoio já existentes, evitando a sobreposição das 

mesmas; – Facilitação da disseminação de informação à 

população e entidades e apoio na distribuição de bens 

alimentares; – Procura de parcerias que permitam a criação de 

novos formatos de apoio alimentar (com empresas, 

associações, instituições etc); – Parcerias com produtores 

locais que possam dar/trocar/vender os produtos que 

produzem. Apoio na área da educação: – Criação de oficina 

informática que permita a entrega de material reutilizável, a sua 

recuperação e entrega a alunos, previamente identificados 

pelas escolas; – Disponibilização de informação que permita o 

acesso a conteúdos digitais e apoio na utilização de plataformas 

digitais de comunicação síncrona e assíncrona; – Procura de 

serviços voluntários de acompanhamento e apoio escolar. 

Apoio na área da Saúde: – Acesso a material de proteção (Kits 

de máscaras e álcool gel); – Disseminação de informação e 

prestação de esclarecimentos na área da saúde; – Apoio no 

contacto com as entidades de saúde, marcação de consultas e 

apoio a deslocações para aquisição de medicamentos na 

farmácia 

Marvila O2+ Condado Colocação de postos de abastecimento eléctrico para veículo. 

Higienização ruas 

de Marvila 
Marvila Higienizar as várias ruas de Marvila mais frequentadas 

Troca com o que 

podes 
Amendoeiras Loja de cariz social 
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Por um Futuro 

Melhor 
Condado 

É um projeto de inclusão social através da capacitação de 

crianças e jovens na tecnologia informática e relacionamento 

humano. A procura constante das crianças e jovens num projeto 

que os próprios se identifiquem, levou a elaboração de um 

projeto (em anexo) segundo as orientações dos mesmos. Com 

o agravamento da pandemia, e o confinamento por longo 

período levou com que crianças e jovens do bairro do condado, 

ficassem vulneráveis à qualidade de ensino ou mesmo 

excluídos, este projeto visa capacitar o clube com um maior 

número de computadores. e dar maior resposta à que tem feito 

até ao momento. 

M.A.I.S. Farmácia 

(Medicamentos 

Apoiados = Inclusão 

e Saúde) 

Condado 

O projeto M.A.I.S. Farmácia (Medicamentos Apoiados = 

Inclusão e Saúde) nasce fruto da necessidade verificada na 

comunidade em providenciar a famílias, crianças, jovens e 

idosos, em situações de risco ou vulnerabilidade 

socioeconómica, a cedência de medicamentos de forma 

gratuita. Pretende-se não só apoiar famílias ao nível do acesso 

igualitário à medicação, mas também proporcionar um alívio 

financeiro e consequente melhoria da qualidade de vida das 

famílias/idosos, assim como a promoção de estilos de vida 

saudáveis através da realização de campanhas de 

sensibilização, rastreios, entre outras ações. O projeto M.A.I.S. 

Farmácia conta com o acompanhamento de uma equipa técnica 

constituída por: uma médica, uma enfermeira, uma 

farmacêutica e uma assistente social que visa o controlo e a 

supervisão da distribuição dos medicamentos, permitindo assim 

uma dinâmica segura, eficaz e controlada. Para poderem 

beneficiar do apoio em medicação, os utentes, quer sejam 

utentes da ACRAS ou utentes sinalizados pelas instituições 

parceiras, têm de residir na Freguesia de Marvila, terem na sua 

posse receita médica válida e estarem em situação de 

insuficiência económica comprovada. O M.A.I.S. Farmácia 

pretende ser uma resposta muito concreta a uma necessidade 

essencial, no período pós desconfinamento Covid19, no meio 

de uma comunidade já fragilizada pelos desafios da exclusão 

social, da fraca capacidade económica, do desemprego, entre 

outros. 

Educação Inclusiva Condado 

Visa uma intervenção que se manifesta a dois níveis: – Através 

do equipamento da Associação de Moradores do Bairro do 

Condado com computadores, impressoras e software 
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licenciado que facilitem as aprendizagens das crianças que em 

casa não possuam os referidos meios; – Através do 

acompanhamento escolar das crianças e jovens (realização de 

trabalhos de casa, por ex.) por parte de voluntários; através de 

ações de formação e sensibilização na área das TIC: utilização 

de ferramentas de produção (Office, por ex.), navegação segura 

e responsável da Internet, etc, levada a cabo por técnicos de 

instituições parceiras. 

Alimentação para 

todos 

Armador e 

Flamenga 

Cartões de vale de bens alimentares para os mais 

necessitados, identificados pela Junta de Freguesia de Marvila. 

Projeto LIS - Lóios 

Itinerância Social 
Lóios 

Realizar ações/atividades mensais e itinerantes pelos principais 

polos habitacionais do Bairro dos Lóios: Largo Raúl Lino; Adães 

Bermudes; Luís Cristino da Silva, com início em setembro de 

2020 e fim em Abril de 2021: – Distribuição de Equipamento de 

Proteção Individual, como máscaras, acompanhada de ações 

de esclarecimento e de sensibilização para comportamentos de 

prevenção e não disseminação da Covid-19 e da entrega de 

flyers informativos; – Realização de questionários à população 

para avaliação de necessidades e de áreas de intervenção; – 

Ações de esclarecimento sobre os apoios e recursos existentes 

na comunidade e na freguesia; – Dinamização de consultas, 

rastreios ou outras ações na área da saúde, junto da população 

idosa, cujo acesso ao centro de saúde ou hospital está 

condicionado, através de uma carrinha itinerante; – Distribuição 

de cabazes alimentares ou de produtos de higiene; – Animação 

musical e teatral no Bairro, à distância, mantendo a população 

em casa, uma vez que não se vai poder realizar a Festa da 

Comunidade (Festival CulturLóios). 

Cuidador do Bairro 

Sobre Rodas 
Vale Fundão 

Tendo em conta que no Bairro da Prodac Norte, que 80% da 

População é Idosa e com dificuldade em se deslocar a vários 

sítios , tendo em conta a situação em que nos encontramos 

derivado ao (COVID-19), em que cada vez mais estes 

Moradores correm vários riscos, a nossa proposta é da criação 

de um projeto em que teríamos uma carrinha e alguém em 

regime de voluntariado para durante a execução deste projeto 

estar disponível para ir à Farmácia , Compras, para a 

deslocação dos Idosos para o Centro de Saúde, Hospitais , 

Análises clínicas , entre outros assuntos que possam facilitar 
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todo o processo de podermos evitar que corram riscos de 

Contágio desnecessários. 

Maiores 65 

máscaras 

reutilizáveis e gel 

álcool 

Vale Fundão e 

Condado 

Adquirir máscaras reutilizáveis e gel álcool para os maiores de 

65 anos com carência social e económica agregada. 

Marvila Antiga - 

Solidária e Próxima 

Marvila 

Histórica 

Com este projeto pretendemos fazer face às necessidades de 

algumas famílias da Zona Ribeirinha de Marvila, construindo 

cabazes solidários, com base no que cada família necessita. 

Apoio domiciliário 

aos mais idosos 

Marvila 

Histórica 

Apoio domiciliário aos mais idosos de Marvila Antiga na compra 

de medicamentos e alimentação, através de vales e 

identificados pela Junta de Freguesia de Marvila. 

Computadores para 

ensino à distância - 

ensino secundário 

Marvila 

O objetivo é oferecer computadores aos alunos mais 

carenciados do ensino secundário (10º, 11º e 12º ano), para 

que eles possam acompanhar as aulas do ensino à distância, 

uma vez que devido ao Corona vírus estão impedidos de ir à 

escola e muitos deles não têm computador, ficando assim 

impossibilitados de aprender. 

Internet móvel para 

os alunos do ensino 

à distância - ensino 

secundário 

Marvila 

Oferecer placas de Internet móvel aos alunos mais carenciados 

do ensino secundário (10º, 11º e 12º ano) que estejam a 

frequentar o ensino à distância. 

Internet móvel para 

os alunos do ensino 

à distância - ensino 

básico 

Marvila 
Oferecer placas de Internet móvel aos alunos mais carenciados 

do 2º e 3º ciclos que estejam a frequentar o ensino à distância. 

Computadores para 

ensino à distância - 

2º e 3º ciclo 

Marvila 

O objetivo é oferecer computadores aos alunos mais 

carenciados do 2º e 3º ciclos, para que eles possam 

acompanhar as aulas do ensino à distância, uma vez que 

devido ao Coronavírus estão impedidos de ir à escola e muitos 

deles não têm computador, ficando assim impossibilitados de 

aprender. 
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PROPOSTAS APRESENTADAS - OPJ 

PROJETO DESCRIÇÃO 

Computadores e 

Internet 
Aquisição de computadores para jovens carenciados em componente lectiva com 
apoio da autarquia. 

Apoio 

Intergeracional 

Grupo de jovens envolvendo as associações locais que providenciem um apoio 

domiciliário aos mais velhos nos vários bairros da Freguesia. 

 

4. PROPOSTAS APROVADAS E REPROVADAS 

Das 27 propostas aprovadas e após análise das propostas apresentadas ficou decidido submeter a 

votação 14 projetos no OPM e 2 projetos do OPJ. Foram rejeitadas 11 propostas no OPM.  

OPM 

PROJETO BAIRRO 

Loja Comunitária 4 Crescente Alfinetes 

Troca com o que podes Amendoeiras 

Por um Futuro Melhor Condado 

M.A.I.S. Farmácia (Medicamentos Apoiados = Inclusão 

e Saúde) 
Condado 

Alimentação para todos Armador e Flamenga 

Projeto LIS - Lóios Itinerância Social Lóios 

Cuidador do Bairro Sobre Rodas Vale Fundão 

Maiores 65 máscaras reutilizáveis e gel álcool Vale Fundão e Condado 

Marvila Antiga - Solidária e Próxima Marvila Histórica 

Apoio domiciliário aos mais idosos Marvila Histórica 
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Computadores para ensino à distância - ensino 

secundário 
Marvila 

Internet móvel para os alunos do ensino à distância - 

ensino secundário 
Marvila 

Internet móvel para os alunos do ensino à distância - 

ensino básico 
Marvila 

Computadores para ensino à distância - 2º e 3º ciclo Marvila 

 

OPJ 

PROJETO BAIRRO 

Computadores e Internet Marvila 

Apoio Intergeracional Marvila 

 

Em seguida apresentam-se as propostas rejeitadas: 

PROJETO BAIRRO 

Drive in Marvila Armador 

PulsArmador Armador 

Cabine Solidária Condado 

Marvila em construção! Salgadas 

Percurso de btt Quinta das Flores Flamenga 

AmendoMática Amendoeiras 

Integração Flamenga 

Condado Nosso Condado 

Marvila O2+ Condado 
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Higienização ruas de Marvila Marvila 

Educação Inclusiva Condado 

 

5. RESULTADOS E VENCEDORES 

Os 11 projetos vencedores do Orçamento Participativo e Orçamento Participativo Jovem são 

respetivamente: 

OPM 

Projeto Bairro Votos 

Troca com o que puderes  Amendoeiras 1 

Internet movel para os alunos Armador 1 

Alimentação para todos Armador 1 

Por um futuro melhor Condado 256 

Loja Comunitária 4 Crescente Alfinetes 14 

Projeto LIS - Loios Itinerância Lóios 3 

Cuidado do Bairro Sobre Rodas Vale Fundão 137 

Marvila Antiga - Solidária e Próxima 
Poço do Bispo e Marvila 

Antiga 
8 

Computadores para ensino à 

distância 

Poço do Bispo e Marvila 

Antiga 
8 

Computadores para ensino à 

distância 
Vale Fundão 14 

 

OPJ 

Projeto Votos 

Computadores e Internet 6 
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6. CONCLUSÃO 

Devido à atual situação de pandemia por COVID-19, foi decidido em reunião de Executivo 

implementar o Orçamento Participativo de Marvila e Orçamento Participativo Jovem baseado em 

propostas de cariz social. 

Sendo a verba atribuída de 60 000€ e de acordo com os números obtidos, esta edição contou com 

a submissão de 25 propostas ao Orçamento Participativo Marvila e 2 ao Orçamento Participativo 

Jovem, num total de 27 propostas. Foram posteriormente, após análise técnica, colocados à 

votação 14 projetos no OPM e 2 no OPJ, num total de 16 projetos. Destes projetos obtivemos 11 

projetos, 10 no OPM e 1 do OPJ, num total de 458 votos. 

Cabe agora à Junta de Freguesia de Marvila, entidade proponente, executar estes projetos. 

Face ao exposto podemos considerar que a mesma decorreu de forma positiva, verificando-se um 

aumento no número de propostas apresentadas e votos, face ao ano passado. 

Considera-se que no próximo orçamento participativo há parâmetros que são necessários redefinir 

e melhorias que são necessário implementar de forma a que a próxima edição seja ainda mais 

participada. 

 


