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Relatório Orçamento Participativo Almeida 2019 
 

Cumprindo o objetivo de estimular a participação cívica, esclarecida e responsável dos cidadãos 

do Município de Almeida, incentivando-os a refletir e a propor ideias nas diversas áreas de atuação, 

foram rececionadas nesta 1.ª edição do orçamento participativo, 26 propostas, divididas entre o 

Orçamento Participativo Almeida – OPA (17 propostas), e Orçamento Participativo Jovem - OPJ (9 

propostas). As propostas submetidas no presente OP 2019 são seguidamente descriminadas pela 

ordem de entrada e avaliadas de acordo com a respetiva viabilidade técnica e com as Normas de 

Participação, sendo posicionadas nos respetivos grupos de acordo com as estimativas de custo, 

confirmadas ou estabelecidas pelos Serviços Técnicos do Município de Almeida. 

 

OPA. Orçamento Participativo Almeida 
 

1. A Saúde e Ação Social sobre RODAS  

2. Ecopontos 

3. Produção própria do município de vinho e azeite “Estrela de Almeida” 

4. Zona de Lazer na barragem da Ribeira das Cabras  

5. Rotunda Estrela do Sudoeste 

6. Albufeira da ribeira das Cabras 

7. Feira de empreendedorismo local  

8. Iluminação dos monumentos de Castelo Mendo 

9. Estas são as nossas raízes 

10. Valorização turística Taurina do largo da Ribeira em Vilar Formoso 

11. Requalificação do túnel em Vilar Formoso 

12. Parque de Merendas 

13. Iluminar as Portas de São Francisco 

14. Parque de merendas/lazer verde 

15. Requalificação de Jardim 

16. Pavimentação e Saneamento em S. Roque 

17. Pavimentação caminho 

 

OPJ. Orçamento Participativo Jovem 
 

1. Parque aventura cabreira 

2. Construção campo de Padel 

3. Criação de portal para georreferenciação e emissão de alertas por situações anómalas 

4. Tour Histórico do concelho de Almeida 

5. Torneio Inter-freguesias de futsal 

6. Mercado quinzenal de produtos agrícolas 

7. Reabilitação dos campos de ténis de Vilar Formoso 

8. Boas Vindas à Fronteira Verde 

9. Túnel de Vilar Formoso Street Art 
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OPA – Análise técnica das propostas Orçamento Participativo Almeida 

 

1. Proposta: OPG19/PROP001 - A Saúde e Ação Social sobre RODAS  

 

Proposta enquadrada na área temática de desporto, saúde e bem-estar, propõe a aquisição 

de uma viatura com pelo menos seis lugares sentados e plataforma para cadeira de rodas, 

pretendendo dar melhores condições de transporte para os utentes e a possibilidade em 

participação de rastreios à população no concelho, tem um orçamento no valor de 22.500,00 

€ (sem Iva). 

Constitui uma proposta de aquisição e colocação ao serviço da Cruz Vermelha de Vilar 

Formoso, cumprindo assim as normas que regem este orçamento participativo. A entrega 

deverá ser protocolada com a obrigação de participar nas campanhas de rastreio a realizar no 

concelho, deve ser considerado o valor com o IVA a 23% (27.675,00 €), ficando assim 

enquadrada no Grupo i). 

 

Cumpre os requisitados de admissão. 

 

 

2. Proposta: OPG19/PROP002 - Ecopontos 

 

Proposta enquadrada na área temática de ecologia, ambiente e energia, propõe a 

implementação de ecopontos no território do Freixo, não definindo localização especifica, a 

proposta não está devidamente instruída carecendo de memória descritiva, planta de 

localização e fotografias dos locais propostos. 

 

A instalação de ecopontos no Concelho de Almeida é da responsabilidade da empresa 

RESISTRELA. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea e), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

3. Proposta: OPG19/PROP003 - Produção própria do município de vinho e azeite “Estrela de 

Almeida” 

 

Proposta enquadrada na área temática de turismo, comércio e dinamização da produção 

local, propõe a implementação de um projeto de produção agrícola por parte do município 

no âmbito de produção de vinho e azeite com a marca “Estrela de Almeida” em terrenos da 

envolvente da Fortaleza de Almeida. Faz uma breve descrição e localiza através de uma 

fotomontagem, não apresenta orçamento ou estimativa para o efeito, é uma proposta 

interessante que poderia ter várias vertentes no âmbito da produção que deveria ser 
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enquadrada nas regras de proteção do património histórico classificado e ter em conta a 

candidatura a património da Humanidade. 

 

O espaço proposto é pertença do Estado Português. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea i), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

4. Proposta: OPG19/PROP004 - Zona de Lazer na barragem da Ribeira das Cabras  

 

Proposta enquadrada na área temática de desporto, saúde e bem-estar, propõe o 

melhoramento da zona de lazer junto à ribeira das cabras ao nível do acesso automóvel, 

colocação de mesas e bancos e a construção de um quiosque que permita ter frigorifico e 

arca congeladora, possível bar de apoio que necessita de confirmação se é possível fazer a 

alimentação elétrica. É uma proposta muito genérica embora percetível a intensão. 

 

A proposta é demasiado genérica. Ainda assim, estima-se que o custo dos trabalhos inerentes, 

tendo por base a delimitação da intervenção, ultrapasse os € 50.000. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea a), do ponto 

13, do artigo 7º ,das Normas de Participação. 

 

 

5. Proposta: OPG19/PROP005 - Rotunda Estrela do Sudoeste 

 

Proposta enquadrada na área trânsito, mobilidade, acessibilidade e segurança rodoviária, 

propõe a requalificação da rotunda do Alto de Leomil, interseção da EN 16 com a EN 324, 

prevendo uma intervenção com a construção de uma estrela em materiais da região e 

plantação de algumas árvores autóctones está corretamente apresentada e localizada 

apresentando um esboço que permite ter uma perceção da intensão do proponente. 

 

A proposta está prevista nas Grandes Opções do Plano. 

 

No projeto a desenvolver pelo Município de Almeida poderão adotar-se algumas das ideias 

apresentadas. 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea b), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

6. Proposta: OPG19/PROP006 - Albufeira da Ribeira das Cabras 

 

Proposta enquadrada na área temática de espaços públicos (Jardins, parques, praças, etc.), 

propõe a pavimentação em calçada com a regularização da plataforma para a implementação 
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de um estacionamento, a introdução de um delimitador em madeira para definição da zona 

verde e de lazer e a introdução de várias instalações de apoio, está devidamente instruída. 

 

A proposta não identifica em concreto os limites da área da intervenção. No entanto, face à 

descrição apresentada estima-se que o custo dos trabalhos ultrapasse os € 50.000. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea a), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

7. Proposta: OPG19/PROP007 - Feira de empreendedorismo local 

 

Proposta enquadrada na área temática turismo, comércio e dinamização da produção local, 

propõe de uma forma genérica a criação de empresas que criem postos de trabalho e realizar 

uma feira ou seminário convidando empresários de vários sectores sem especificar, propõe 

ainda que nesse evento seja mostrado as condições que o Concelho proporciona. 

 

A proposta colide com várias iniciativas da Câmara, já desenvolvidas, quer no que diz respeito 

ao Loteamento Industrial de Vilar Formoso, com lotes disponíveis para a instalação de 

estabelecimentos industriais, criadores de postos de trabalho, quer no que se refere à 

realização de feiras. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto nas alíneas b) e e), 

do ponto 13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

8. Proposta: OPG19/PROP008 - Iluminação dos monumentos de Castelo Mendo 

 

Proposta enquadrada na área temática de cultura, património cultural e natural, propõe a 

implementação de iluminação LED dos monumentos da localidade de Castelo Mendo, está 

suficientemente instruída. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

No entanto, refere-se que a Igreja de Santa Maria já dispõe de uma iluminação cénica que 

importa recuperar. 

 

Os trabalhos a realizar estimam-se na importância de € 30.000,00 + IVA. 

 

 

9. Proposta: OPG19/PROP009 - Estas são as nossas raízes 

 

Proposta enquadrada na área temática de cultura, património cultural e natural, propõe 

albergar e salvaguardar as últimas peças ainda genuínas do património cultural das várias 

freguesias do Concelho de Almeida nomeadamente a olaria de Malhada Sorda. Propõe ainda 
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a valorização da lavoura e outros ofícios existentes outrora no Concelho através de registos 

variados. Propõe a realização de um estudo que faça um levantamento das tradições, 

costumes e artes ainda existentes no Concelho e posteriormente preparar uma exposição 

permanente. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

Implica desenvolver uma fase prévia para a sua implementação, designadamente no que diz 

respeito à elaboração de um estudo, com a inventariação e recolha de elementos 

relacionados com a proposta, cuja estimativa orçamental importa na quantia de € 5.000 + 

IVA. 

 

 

10. Proposta: OPG19/PROP010 - Valorização Turística Taurina do Largo da Ribeira em Vilar 

Formoso 

 

Proposta enquadrada na área temática de espaços públicos (Jardins, parques, praças, etc.), 

propõe de uma forma resumida a implementação de vários pequenos projetos dentro da 

temática proposta, está corretamente instruída. 

 

De referir que alguns dos pequenos projetos são de fácil orçamentação, outros têm uma 

componente artística associada propondo nesta fase a organização de dois concursos, um no 

valor de 10.000,00 € (IVA incluído), para a conceção e implementação do mural proposto e, 

um outro para a conceção e implementação de estrutura alusiva ao touro, tipo Osborne no 

local proposto, no valor de 10.000,00 € (IVA incluído), estimando para os restantes pequenos 

projetos a quantia de 10.000,00 € (IVA incluído), perfazendo um total de 30.000,00 € (IVA 

incluído), ficando integrada no grupo i. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

 

11. Proposta: OPG19/PROP011 - Requalificação do túnel em Vilar Formoso 

 

Proposta enquadrada na área espaços públicos (Jardins, parques, praças, etc.), propõe a 

requalificação do túnel de Vilar Formoso passagem inferior da linha de caminho de ferro, com 

a melhoria do pavimento, revestimento, drenagem e iluminação está corretamente 

apresentada e localizada, apresentando uma estimativa de 30.000,00 € para a sua execução. 

 

De referir que esta intervenção está prevista nas Grandes Opções do Plano e Orçamento do 

ano 2019. 

 

No projeto a desenvolver pelo Município de Almeida poderão adotar-se algumas das ideias 

apresentadas. 
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A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea b), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

12. Proposta: OPG19/PROP012 - Parque de Merendas 

 

Proposta enquadrada na área espaços públicos (Jardins, parques, praças, etc.), propõe a 

implementação no espaços da envolvente da Fortaleza nomeadamente entre portas 

interiores e exteriores de Santo Francisco e nas traseiras do chafariz existente no Largo 25 de 

Abril a colocação de mobiliário urbano, nomeadamente, mesas, bancos, caixotes do lixo de 

apoio para os excursionistas que visitam Almeida, está corretamente apresentada e localizada 

apresentando fotografias dos locais . 

 

No que diz respeito ao espaço proposto entre as Portas de S. Francisco, verifica-se a sua 

interferência com o projeto de Restauro Estrutural das Portas de S. Francisco, Corpo da 

Guarda e Pavimentações, cujo procedimento por concurso público será aberto no início do 

próximo ano com vista à adjudicação da empreitada. 

No tocante ao espaço proposto por detrás do chafariz do Largo 25 de Abril, verifica-se que é 

pertença do Estado Português. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto nas alíneas b), c) e i), 

do ponto 13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

13. Proposta: OPG19/PROP013 - Iluminar as Portas de São Francisco 

 

Proposta enquadrada na área cultura, património cultural e natural, propõe a implementação 

de iluminação recorrendo a tecnologia LED, portas interiores e exteriores de Santo Francisco. 

Está corretamente apresentada e localizada apresentando fotografias dos locais. 

 

Importa referir que está prevista nas Grandes Opções do Plano e Orçamento do ano 2019, a 

intervenção nas Portas de Santo António existindo no projeto intervenção interior e exterior, 

projeto aprovado pela Delegação de Cultura do Centro e que prevê a melhoria substancial da 

Iluminação.  

 

Esta proposta já se encontra contemplada no projeto de Restauro Estrutural das Portas de S. 

Francisco, Corpo da Guarda e Pavimentações, cujo procedimento por concurso público será 

aberto no início do próximo ano com vista à adjudicação da empreitada. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea b), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 
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14. Proposta: OPG19/PROP014 - Parque de merendas/lazer verde 

 

Proposta enquadrada na área espaços públicos (jardins, parques, praças, etc.), propõe a 

implementação de um espaço verde com zona de água e mesas, zonas de acampamento e 

equipamentos de apoio, não está corretamente apresentada pois não localiza, não apresenta 

fotografias do local e não apresenta qualquer planta de localização. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto nos pontos 6., 6.1., 

7., e na alínea e), do ponto 13, do artigo 7º, das Normas de Participação.  

 

 

15. Proposta: OPG19/PROP015 - Requalificação de Jardim 

 

Proposta enquadrada na área temática de espaços públicos (jardins, parques, praças, etc.), 

propõe a requalificação do jardim junto ao cemitério de Vale da Mula que genericamente 

prevê a execução de um furo para obtenção de água, sistema de rega, tratamento do solo 

para sementeira de relva tem um orçamento no valor de 15.000,00 € (sem Iva). 

 

Constitui uma proposta que pressupõe uma aceitação por parte da Junta de Freguesia de Vale 

da Mula e a realização de um protocolo de colaboração ou uma cedência de propriedade, 

deve ser considerada a aplicação do IVA a 6% (15.900,00 €), ficando assim enquadrada no 

grupo i. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

16. Proposta: OPG19/PROP016 - Pavimentação e Saneamento em S. Roque 

 

Proposta enquadrada na área temática de trânsito, mobilidade, acessibilidade e segurança 

rodoviária, propõe a pavimentação da área envolvente à capela de S. Roque dotando a área 

de drenagem de águas pluviais com um orçamento proposto no valor de 14.141,95 € (sem 

IVA). 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

No entanto, refere-se que em termos de ser possibilitada uma melhor integração com o local 

na pavimentação deverá ser aplicada calçada a cubos, em alternativa ao material proposto. 

 

O custo dos trabalhos inerentes estima-se na importância de € 40.000 mais IVA 6%. 
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17. Proposta: OPG19/PROP017 - Pavimentação caminho 

 

Proposta enquadrada na área trânsito, mobilidade, acessibilidade e segurança rodoviária, 

propõe a pavimentação de um caminho (Rua Santa Rita de Cácia) de ligação à EN 332, 

contribuindo para a segurança rodoviária segundo a proponente desviando o trânsito da rua 

da escola (Rua das Telecomunicações) está corretamente apresentada e localizada 

apresentando planta de localização e orçamento no valor de 34.664,02 € sem IVA. 

 

Esta proposta já se encontra contemplada no projeto desenvolvido pelo Departamento 

Técnico de Pavimentação e Infraestruturas da Rua Santa Rita de Cácia, em Vilar Formoso. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto nas alíneas b) e c), 

do ponto 13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 
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OPA – Quadro resumo da classificação por grupos - Orçamento Participativo Almeida 

 

PROPOSTA Classificação Preço com IVA Grupo 

1 Aceite 27.675,00 € i 

2 Excluída  - - 

3 Excluída - - 

4 Excluída - - 

5 Excluída - - 

6 Excluída - - 

7 Excluída - - 

8 Aceite 31.800,00 € i 

9 Aceite 6.150,00 € ii 

10 Aceite 30.000,00 € i 

11 Excluída - - 

12 Excluída - - 

13 Excluída - - 

14 Excluída - - 

15 Aceite 15.900,00 € i 

16 Aceite 42.400,00 € i 

17 Excluída - - 

 

 

OPA – Quadros de organização por Grupos 

 

Grupo i) 

PROPOSTA Preço com IVA 

1 27.675,00 € 

8 31.800,00 € 

10 30.000,00 € 

15 15.900,00 € 

16 42.400,00 € 

 

Grupo ii) 

PROPOSTA Preço com IVA 

9 6.150,00 € 
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OPJ – Análise técnica das propostas Orçamento Participativo Jovem 

 

1. Proposta: OPJ/PRO0001 - Parque aventura Cabreira 

 

Proposta enquadrada na área temática de desporto, saúde e bem-estar, propõe a 

implementação de um parque de desportos radicais na freguesia de Cabreira. A proposta não 

tem orçamento e apresenta fotografias do tipo de intervenção a implementar. 

 

Embora inclua uma ideia interessante, trata-se de uma proposta genérica não concretizando 

um local específico. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea e), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

2. Proposta: OPJ/PRO0002 - Construção campo de Pádel 

 

Proposta enquadrada na área temática de desporto, saúde e bem-estar, propõe a adaptação 

de um campo de ténis do complexo de Piscinas de Vilar Formoso, para campo de Pádel, tem 

um orçamento no valor de 30.000,00 € (Incluindo IVA 6%), ficando enquadrado no grupo i. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

 

3. Proposta: OPJ/PRO0003 - Criação de portal para georreferenciação e emissão de alertas por 

situações anómalas 

 

Proposta enquadrada na área temática de trânsito, mobilidade, acessibilidade e segurança 

rodoviária, propõe a criação de um portal para georreferenciação para a comunicação de 

alertas de informação às entidades competentes de tratamento das avarias, deficiências de 

limpeza, necessidades de sinalização, etc. Não tem orçamento/custo associado. 

 

Embora a proposta reúna condições para ser aceite, já existe uma App do Município de 

Almeida que desempenha, entre outras funcionalidades, o conteúdo da proposta acima 

descrita, pelo que não transitará para a fase de votação. 

 

Segue link da aplicação; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edubox.appalmeida 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edubox.appalmeida
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4. Proposta: OPJ/PRO0004 - Tour Histórico do concelho de Almeida 

 

Proposta enquadrada na área temática de turismo, comércio e dinamização da produção 

local, propõe a criação de um pacote designado “Tour Histórico do Concelho de Almeida, tem 

como objetivo a promoção do território. Não apresenta orçamento. 

  

A proposta é clara e bem instruída, foca-se nas valências e potencialidades de quatro 

localidades do concelho, Castelo Bom foco no período medieval, Castelo Mendo foco no 

período medieval, Almeida foco no período das invasões francesas e Vilar Formoso foco no 

período da 2.ª Guerra Mundial. Não define se o projeto é de iniciativa privada, nem o produto 

está suficientemente estruturado para ser colocado em prática Por forma a enquadrar esta 

proposta, propõe-se a realização de um concurso para a estruturação do produto ficando 

disponível para ser utilizado pelos agentes turísticos locais. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

O custo para a elaboração de estudo inerente à proposta estima-se na importância de € 2.500 

+ IVA. 

 

 

5. Proposta: OPJ/PRO0005 - Torneio Inter-freguesias de futsal 

 

Proposta enquadrada na área temática de desporto, saúde e bem-estar, propõe a realização 

de um Torneio de futsal inter freguesias, apresentando uma proposta de regulamento. 

 

Esta proposta terá o acompanhamento da área de desporto. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

O custo inerente à proposta estima-se na importância de € 3.000 + IVA. 

 

6. Proposta: OPJ/PRO0006 - Mercado quinzenal de produtos agrícolas 

 

Proposta enquadrada na área temática turismo, comércio e dinamização da produção local, 

propõe a realização de um mercado quinzenal de produtos agrícolas e produtos endógenos 

em feiras a realizar em Almeida e Vilar Formoso. 

 

A proposta colide com várias iniciativas da Câmara, já desenvolvidas, quer no que diz respeito 

à divulgação dos produtos endógenos, quer no que se refere à realização de feiras. 
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A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea b), do ponto 

13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 

 

 

7. Proposta: OPJ/PRO0007 - Reabilitação dos campos de ténis de Vilar Formoso 

 

Proposta enquadrada na área temática de desporto, saúde e bem-estar, propõe a reabilitação 

dos campos de ténis do complexo de Piscinas de Vilar Formoso, reparando a área de 

pavimento pintando e remarcando a área de jogo, substituição de redes e substituição de 

iluminação para LED, prevê um orçamento inferior a 10.000,00 €. 

 

A proposta reúne condições para ser aceite. 

 

O custo inerente à proposta estima-se na importância de € 7.500 + IVA. 

 

 

8. Proposta: OPJ/PRO0008 - Boas Vindas à Fronteira Verde 

 

Proposta enquadrada na área temática turismo, comércio e dinamização da produção local, 

propõe a requalificação de moinho situado junto à ponte na saída de Vale da Mula para Aldeia 

do Bispo, utilizando-o como museu e posto de turismo para divulgação dos produtos 

endógenos e servir com embelezamento do local aproveitando também como área de lazer. 

 

A proposta está bem instruída, sem orçamento para o efeito, todavia está situado em terreno 

privado. 

 

Sendo que a proposta incide sobre imóveis do domínio privado, pelo que, não reúne 

condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea i), do ponto 13, do artigo 7º, das 

Normas de Participação. 

 

 

9. Proposta: OPJ/PRO0009 - Túnel de Vilar Formoso Street Art 

 

Proposta enquadrada na área trânsito, mobilidade, acessibilidade e segurança rodoviária, 

propõe a requalificação da iluminação do túnel de Vilar Formoso passagem inferior da linha 

de caminho de ferro, com a introdução de tecnologia LED, com pintura de street art 

relacionada com a temática da Estação de Vilar Formoso, sua história e ocorrências mais 

significativas, como da temática do Pólo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz - 

Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes. Está corretamente 

apresentada e localizada, não apresentando uma estimativa de custos para a sua execução. 

 

A proposta já está prevista nas Grandes Opções do Plano. 
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No projeto a desenvolver pelo Município de Almeida poderão adotar-se algumas das ideias 

apresentadas. 

 

A proposta não reúne condições para ser aceite, nos termos do previsto na alínea b), do 

ponto 13, do artigo 7º, das Normas de Participação. 
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OPJ – Quadro resumo da classificação por grupos - Orçamento Participativo Jovem  

 

PROPOSTA Classificação Preço com IVA Grupo 

1 Excluída - - 

2 Aceite 30.000,00 € i 

3 Excluída - - 

4 Aceite  3.075,00 € ii 

5 Aceite 3.690,00 € ii 

6 Excluída - - 

7 Aceite 9.225,00 € ii 

8 Excluída - - 

9 Excluída - - 

 

 

 

OPJ – Quadros de organização por grupos finais  

 

Grupo i) 

PROPOSTA Preço com IVA 

2 30.000,00 € 

 

 

Grupo ii) 

PROPOSTA Preço com IVA 

4 3.075,00 € 

5 3.690,00 € 

7 9.225,00 € 

 


