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RESULTADOS FINAIS – ORÇAMENTO PARTIPATIVO DE VAGOS 2017 

	  
No âmbito do processo respeitante ao Orçamento Participativo 2017, e após ter decorrido a 
fase de apresentação de propostas, análise técnica das mesmas e período de reclamações, 8 
projetos foram a votação, durante o período de 24 de abril a 24 de maio de 2017.  
Foram registados 4383 votos, um valor que superou em muito as expetativas do Município 
uma vez que este foi o ano de lançamento deste projeto que tem como objetivo aprofundar 
a recolha de contributos das instituições e dos cidadãos na discussão e elaboração do orça-
mento público municipal. 
 
Segue-se agora o anúncio público dos projetos vencedores, cuja lista ordenada é a seguinte: 
 
Projetos Mais Votados até ao limite de 25.000,00 € 
 
Ordenação Projeto Votação 

1º 127 - Flamingo – Aeração da massa de água do Barreiro de Calvão 949 

2º 126 - Parque de Lazer Rego do Sino – criação de um espaço de 
convívio 

877 

3º 130 - Tenda tensionada para recinto de festas da freguesia 812 

4º 128 - Trilho da Lontra – Percurso ambiental e turístico 522 

 
 
Projetos Mais Votados Sem Dotação Financeira 

Ordenação Projeto Votação 

5º 129 - Criação de Skate Parque 416 

6º 131 - Sem Stress nos Lagos - Parque infantil com circuito de manu-
tenção 

297 

7º 125 - Maquinaria para a Junta de Freguesia nivelar caminhos 264 

8º 124 - Criação de Campo Polidesportivo e adaptação de piso relvado 246 
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A partir deste momento, seguir-se-á a fase de implementação e execução dos projetos ven-
cedores até ao final do ano de 2017. 

Reforça-se assim a aproximação dos cidadãos à gestão autárquica e aos problemas que isso 
envolve, tendo em consideração os recursos financeiros e administrativos existentes, ao 
mesmo tempo que lhes dá a oportunidade de conhecer o enquadramento técnico, legal e 
estratégico segundo os quais a autarquia rege a sua atividade. 

A Câmara Municipal de Vagos regozija-se e dá os parabéns aos vaguenses pela qualidade 
dos projetos apresentados e com o nível de participação neste projeto de intervenção públi-
ca ativa na vida do nosso concelho, valorizando a cidadania, tratando-a como uma questão 
decisiva para o futuro da governação local. 

Vagos, até onde queremos ir. 

	  

 


