
 
 

 
 

JÁ ARRANCOU A FASE DE VOTAÇÃO  

DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PORTUGAL  

Já arrancou a fase de votação dos 694 projetos do Orçamento Participativo Portugal 

(OPP). Até ao dia 30 de setembro, pode votar no projeto da sua preferência, seja ele de 

âmbito nacional ou regional. São dez as propostas alusivas ao território da Mealhada.  

As propostas que surgiram do Encontro Participativo da Mealhada, que decorreu a 13 de 

março de 2018, são diversificadas: um museu interativo da água, um projeto de roteiros 

intermunicipais do património, outros envolvendo a Mata Nacional do Bussaco, uma proposta 

relacionada com música, outra com vinhos, entre outras.  

Cada pessoa tem direito a dois votos, um voto num projeto de âmbito regional e um voto num 

projeto de âmbito nacional. Para votar via sms, basta enviar uma mensagem para o 3838 com 

o texto: opp seguido do número do projeto e do número de identificação civil. (opp 001 

123456789XX0 (9 dígitos + 2 letras + 1 dígito). Também é possível votar através do site em 

www.opp.gov.pt 

Os interessados, podem deslocar-se à Biblioteca Municipal de Mealhada para 

esclarecimentos adicionais ou para submeterem o seu voto online, durante o normal horário 

de funcionamento do serviço. 

Participe votando no projeto que considera prioritário para o Município de Mealhada, para a 

Região e para Portugal. 

Projetos a votação decorrentes do Encontro Participativo da Mealhada  

#489 - Centro de Interpretação Ambiental/Cultural da Mata Do Bussaco 

https://opp.gov.pt/proj?search=489#proposals-list 

#707 - Vamos aventurar-nos na mata do Bussaco 

https://opp.gov.pt/proj?search=707#proposals-list 

#250 - Museu Interativo da Água 

https://opp.gov.pt/proj?search=250#proposals-list 



 
 

 
 

#804 -Estudo económico para construção de um polígono industrial 

https://opp.gov.pt/proj?search=804#proposals-list 

#708 - Casas Senhoriais da Bairrada - Salvaguarda de Património Edificado, com relevância 

histórica para a região 

https://opp.gov.pt/proj?search=708#proposals-list 

#122 - Roteiros Intermunicipais do Património da Região Centro 

https://opp.gov.pt/proj?search=122#proposals-list 

#151 - Musicalidades 

https://opp.gov.pt/proj?search=151#proposals-list 

#196 - FESTA CULTURAL DE PROMOÇÃO GASTRONOMIA REGIONAL  

https://opp.gov.pt/proj?search=196#proposals-list 

 #25 - Vinhos DOC Bairrada e IGP Beira Atlântico – Qualificação a manter com tradição, 

diferença e inovação 

https://opp.gov.pt/proj?search=25#proposals-list 

#218 - EXEMPLO DE ALDEIA DIDÁTICA E DIVERTIDA 

https://opp.gov.pt/proj?search=218#proposals-list 

 

 

Mealhada, 9 de agosto de 2018 


