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Resumo 

 O mundo político está inserido no quotidiano da sociedade. É importante 

estarmos ligados à política, uma vez que, somos nós, enquanto cidadãos que elegemos os 

nossos governantes. Para tal é necessário que estejamos elucidados acerca dos principais 

partidos partidários que dão voz ao nosso país, conhecer as suas ideologias e ideais.  

Ao longo da história, alguns avanços foram realizados para ajudar a estrutura 

organizacional, política e territorial de Portugal, todavia o grande passo aconteceu com a 

reforma do Estado Providência, sobretudo com a descentralização de competências, 

através do Decreto-lei n.º 159/99, de 14 de setembro. Entende-se por descentralização de 

competências a transferência de domínios do poder central para o poder local, procurando 

uma maior proximidade e participação da comunidade. 

Atualmente (séc. XXI) é atribuído aos territórios a responsabilidade de 

conceberem respostas de desenvolvimento social, local e sustentável.  

Por tal importância do poder local, procuramos, estudar o município de Vila Real. 

Darei a conhecer um pouco de Vila Real, bem como da estrutura organizacional e 

institucional da Câmara Municipal.  

É fundamental escutar os cidadãos do concelho para entendermos se o atual 

executivo da Câmara executa um bom trabalho e se vai ao encontro das necessidades da 

população.  

Apresentaremos assim um estudo acerca do sistema de rating municipal exposto 

aos eleitores do concelho de Vila Real, criando assim uma ponte entre os cidadãos e o 

município.  

 

Palavras-chave: Política, Município, Eleitor, Sistema de Rating Municipal  
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Abstract 

The political world is embedded in the everyday life of society. It is important to 

be linked to politics, since it is we as citizens who elect our rulers. For this we need to be 

clear about the main party parties that give voice to our country, to know its ideologies 

and ideals. 

Throughout history, some advances have been made to help the organizational, 

political and territorial structure of Portugal, however the great step happened with the 

reform of the Providence State, above all with the decentralization of competences, 

through law decree 159/99, of 14 of September. Decentralization of competences is 

understood as the transfer of domains from central power to local power, seeking greater 

proximity and community participation. 

Currently (21st century) the territories are given the responsibility of designing 

responses of social, local and sustainable development. 

For such importance of the local power, I try to study the municipality of Vila 

Real. I will let you know a little Vila Real, as well as the organizational and institutional 

structure of the City Hall. 

It is essential to listen to the citizens of the county to understand if the current 

executive of the Chamber performs a good job and meets the needs of the population. 

I will present a study about the municipal rating system exposed to the voters of 

the municipality of Vila Real, thus creating a bridge between the citizens and the 

municipality. 

 

Keywords: Politics, Municipality, Elector, Municipal Rating System 
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Introdução 

Este relatório de estágio curricular tem como tema “O sistema de rating 

municipal”.  

O mesmo é referente à unidade curricular de dissertação/estágio/projeto que tem 

por objetivo a execução de um estágio curricular numa entidade à escolha, desde que 

tenha protocolo com a Universidade. Este estágio tem uma duração mínima de novecentas 

horas a realizar numa entidade acolhedora. Este, é uma mais-valia, pois permite aos 

alunos ter um maior contacto e conhecimento do mundo laboral, visto que após o término 

do 2º ano há a possibilidade de começar logo a trabalhar, e através deste tipo de estágios, 

é possível ter uma maior perceção do que o mercado de trabalho lhes reserva. 

Posto isto, optamos por realizar o estágio profissional na Câmara Municipal de 

Vila Real, já que era próxima da minha área de residência o que facilitava os custos em 

termos de refeições e transportes. E porque tínhamos, também, uma certa curiosidade em 

saber como seria trabalhar numa Câmara Municipal e como seria toda a logística que 

envolve uma instituição desta envergadura. 

O relatório de estágio encontra-se estruturado em três partes: 

A primeira faz referência à parte teórica do trabalho, onde abordaremos o 

enquadramento territorial, institucional e organizacional da cidade de Vila Real e da 

Câmara Municipal de Vila Real; 

Na segunda parte, apresentamos o enquadramento e definição do problema, 

começando por dar algumas definições sobre os diferentes partidos políticos, os regimes 

políticos que existiram até à data no município de Vila Real e a evolução do Município 

de Vila Real. 

No final do relatório surge o terceiro capítulo. Neste ponto tentamos demonstrar 

com a ajuda da realização de três questionários – o sistema de rating municipal. Através 

deste sistema é possível reunir uma série de questões com a finalidade de demonstrar e 

avaliar o desempenho autárquico, neste caso, da Câmara Municipal de Vila Real. Para tal, 

contamos com uma amostra probabilística estratificada, ou seja, procuramos apenas 

cidadãos recenseados no concelho de Vila Real, de ambos os sexos e de diversas faixas 

etárias, desde que, maiores de 18 anos de idade e de diversas localidades do concelho. O 

sistema de rating municipal consiste em dar à autarquia bases para gerir melhor o seu 

funcionamento através de indicadores, tais como, o valor percebido do cidadão, a 
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satisfação do munícipe e a lealdade do eleitor. Deste modo, é avaliado o trabalho 

autárquico e a satisfação dos cidadãos vila-realenses. 

Por fim, faremos, um balanço na conclusão, de tudo o que efetuei durante o 

estágio, tanto a nível prático como a nível teórico, que foi abordado neste relatório.  

É de salientar que todas as tarefas que desempenhamos estavam de acordo não só 

com a supervisão do orientador da Instituição, Eng. Rodrigo Sá, mas também conforme 

as atividades que me foram propostas. 

O estágio teve como principais objetivos o contacto e a interação com o concelho 

de Vila Real, colocando em prática as capacidades de expressão oral e escrita, que foram 

aprendidas durante o percurso académico. 
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Capítulo I- Enquadramento territorial, institucional e organizacional 

 

1.1 Enquadramento Local – Conselho de Vila Real 

 

 

 

Figura 1- Concelho de Vila Real 

Fonte: Retratos e Recantos (s.d) 

 

Vila Real é capital do Distrito de Vila Real, situada na Região Norte e sub-região 

do Douro e na antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Está situada a cerca de 

450 metros de altitude, sobre a margem direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro. 

Localiza-se num planalto rodeado de altas montanhas, em que se destacam as serras do 

Marão e do Alvão (Município de Vila Real 2017).    

O Município é composto por 20 freguesias, sendo elas: Abaças, União das 

Freguesias de Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das Freguesias de 

Borbela/Lamas de Ôlo, Campeã, União das Freguesias de Constantim/Vale de Nogueiras, 

União das Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das Freguesias de 

São Tomé do Castelo/Justes, União das Freguesias de Mouçós/Lamares, Lordelo, Mateus, 

Mondrões, União das Freguesias de Vila Real, Parada de Cunhos, União das Freguesias 

de São Miguel da Pena/Quintã/Vila Cova, Torgueda e Vila Marim (Município de Vila 

Real 2017).  
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A população do concelho ronda os 52.000 habitantes, para uma área de cerca de 

370 km2, segundo os censos (2011).   

Houve um crescimento do número de habitantes do ano de 2001 ao ano de 2011, 

apontando um crescimento populacional de apenas 4%, sendo que, em 2001 a população 

residente era de 49.957 habitantes e no ano de 2011 aumentou para 51850. É de salientar 

que a estrutura etária da população em 2011 apontava um maior número de mulheres face 

aos homens, contudo, registou-se uma diminuição do número de população em idade 

fértil e uma tendência para o envelhecimento da população (Município de Vila Real 

2017).  

Quanto aos sectores de atividade, no ano de 2011, o sector terciário era o maior 

empregador da população residente empregada (Município de Vila Real 2017). Este setor 

de atividade tem como principais áreas o comércio e serviços, tais como: comércio, 

restaurantes, hospitais, bancos, transportes, educação, entre outros.   

A nível de equipamentos, o Município “assume-se como o principal centro urbano 

de Trás-Os-Montes e Alto Douro na prestação de serviços de nível regional”. Conta por 

exemplo com um centro hospitalar, um quartel militar, uma universidade, um aeródromo 

e um centro comercial. A nível de serviços culturais e desportivos também podemos 

encontrar espaços como museus, uma biblioteca municipal, um teatro municipal, um 

kartódromo, ginásios, complexos desportivos, um conservatório de música, entre outros 

(Município de Vila Real 2017).  

 O Concelho de Vila Real tem, ainda, um amplo conjunto de equipamentos 

reservados à ação social e à saúde, como, centros sociais e paroquiais, creches, 

instituições de solidariedade social, centros de saúde, entre outros. É de referir que ainda 

podemos encontrar dois corpos de bombeiros e três forças de segurança (Polícia de 

Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia Judiciária 

(PJ)).  

Vila Real vive, assim, uma fase de crescente desenvolvimento, a nível industrial, 

comercial e dos serviços, com destaque para a saúde, o ensino, o turismo, entre outros, 

apresentando-se como local de eleição para o investimento externo. 
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1.2 Enquadramento Institucional 

 

 

Figura 1- Organograma da Câmara Municipal de Vila Real 

Fonte: Município de Vila Real (2017) 
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De acordo com o artigo 252º da Constituição da República Portuguesa a Câmara 

Municipal é o órgão executivo colegial do município e segundo o artigo 56, nº1, da lei 

das autarquias locais, a Câmara Municipal é constituída por um presidente e por 

vereadores, um dos quais designando vice-presidente.  

O executivo da Câmara Municipal de Vila Real é constituído pelo presidente 

Engenheiro Rui Santos e por quatro vereadores, sendo eles, Eugénia Almeida (vice-

presidente e vereadora da coesão social e igualdade, cultura e saúde), Adriano Sousa 

(ordenamento do território e planeamento urbano), Carlos Silva (desenvolvimento rural), 

e José Magalhães (desporto, educação e ensino).  

Como podemos comprovar através do organograma acima ilustrado, a Câmara 

Municipal de Vila Real conta com dois departamentos, nomeadamente, o administrativo 

e financeiro e o de planeamento e gestão do território, cada um subdividido em vários 

núcleos, divisões e serviços. Podemos ainda observar que para além destes dois 

departamentos mencionados, a Câmara de Vila Real apresenta outras divisões 

importantes para o município, a divisão de ação social e saúde e com a divisão de 

educação, desporto e juventude. 

Cada divisão tem a sua respetiva função/missão. De seguida passo a explicar cada 

uma delas, segundo o despacho nº4878 de 11 de abril de 2016, o qual estipula a 

organização dos serviços municipais: 

 

1. Divisão de gestão financeira e patrimonial 

Missão- garantir a regularidade financeira, eficiência, eficácia e economia dos 

serviços municipais, através de uma gestão rigorosa dos recursos financeiros, 

patrimoniais e a salvaguarda da conformidade legal: 

a- Elaboração, em colaboração com os restantes serviços municipais, dos 

documentos previsionais (grandes opções do plano e orçamento) e de 

prestação de contas (Relatório de Gestão e Conta de Gerência); 

b- Manter organizada a contabilidade orçamental; 

c- Arrecadar as receitas municipais e proceder ao pagamento das respetivas 

despesas; 

d- Assegurar a Gestão Financeira e da Tesouraria; 

e- Promover a execução da Contabilidade Geral e Analítica; 
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f- Gerir o economato e implementar uma gestão integrada dos artigos 

armazenáveis; 

g- Assegurar a atualização sistemática do registo, inventário e cadastro de todos 

os bens do património móvel e imóvel dos domínios público e privado 

municipal, bem como os registos referentes á oneração e à constituição de 

direitos a favor de terceiros sobre os mesmos; 

h- Fornecer a informação que sustente decisões de valorização, alienação, 

aquisição, cedência, manutenção ou outras formas de oneração do património 

municipal; 

i-  Apoiar a atividade do Revisor Oficial de Contas; 

j- Assegurar a gestão do Mercado Municipal, da Feira de Levante, Feiras de 

Gado e outras feiras; 

 

Na dependência direta do Chefe da Divisão fica: 

a) Tesouraria; 

b) Núcleo de Contabilidade; 

c) Núcleo de Aprovisionamento e Economato; 

d) Núcleo de Património; 

e) Núcleo de Mercados e Feiras 

 

2.Divisão de modernização e tecnologias 

Missão- Definir, planear, instalar e gerir os sistemas integrados de informação e 

comunicação, nomeadamente nas vertentes das redes internas de comunicação, 

segurança, hardware e software, de acordo com os requisitos da estratégia de 

modernização técnica e administrativa. 

a) Implementar e acompanhar as medidas de simplificação e modernização 

administrativa. 

b) Coordenar o sistema informático municipal e a implementação das ações 

necessárias à sua concretização; 

c) Gerir os equipamentos informáticos (redes, equipamentos, entre outros) e 

respetiva manutenção e renovação; 

d) Manter e atualizar as aplicações informáticas e apoiar os seus utilizadores; 

e) Gestão da Internet e Intranet; 
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f) Gestão das telecomunicações; 

g) Promover e coordenar medidas de criação de desenvolvimento de infraestruturas 

e redes tecnológicas e da generalização pública do uso das novas tecnologias de 

informação, como ferramenta de desenvolvimento económico. 

 

3.Divisão de Gestão de Fundos Comunitários e Auditoria  

Missão- Articular os projetos municipais com as fontes de financiamento 

disponíveis, garantindo a prospeção e gestão das candidaturas. Identificar e avaliar as 

atuais ou potencias situações de risco e verificar a adequação e a eficácia do sistema de 

controlo interno instituído pelos órgãos competentes, com vista a assegurar o 

cumprimento das disposições legais e regulamentares e a prossecução dos objetivos 

fixados: 

a) Identificar e promover oportunidades de financiamento de projetos municipais; 

b) Elaborar e gerir as Candidaturas a Programas Comunitários e Contratos-

Programa; 

c) Controlar e acompanhar as ações necessárias ao cumprimento dos contratos de 

financiamento, desenvolvidas por outros serviços municipais em projetos 

financiados; 

d) Organizar os dossiers e elaborar os relatórios de execução dos projetos e 

atividades com financiamento; 

e) Realizar a assistência técnica a outras entidades apoiadas pelo município, na 

realização de candidaturas de financiamento; 

f) Identificar e promover estudos sobre o desenvolvimento de novas fontes de 

financiamento para o município e assegurar a respetiva estruturação; 

g) Proceder às auditorias Internas, inquéritos ou processos de meras averiguações; 

h) Identificar e avaliar as atuais ou potenciais situações de risco e verificar a 

adequação e a eficácia do sistema de controlo Interno, com vista a assegurar o 

cumprimento das disposições legais; 

i) Acompanhar a aplicação e evolução do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Crimes Conexos; 

j) Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e a 

modernização do seu funcionamento; 

k) Acompanhar, em articulação com os serviços, as concessões municipais; 



18 

 

l) Gerir o sistema de relacionamento com o munícipe, averiguando os fundamentos 

de queixas ou reclamações de munícipes sobre o funcionamento dos serviços 

municipais, propondo, se for caso disso, medidas destinadas a corrigir 

procedimentos julgados incorretos, ineficazes ou ilegais; 

m) Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços. 

 

Na dependência direta do Chefe de Divisão fica: 

Núcleo de Atendimento ao Cidadão. 

 

4.Divisao de Gestão Urbanística  

Missão- Gestão dos processos e procedimentos no âmbito das operações 

urbanísticas, incluindo a condução da respetiva fiscalização administrativa: 

 

a) Elaborar e/ou promover alterações nos regulamentos municipais de urbanização 

e ou de edificação, bem como dos regulamentos relativos ao lançamento e 

liquidação das taxas e prestação de caução que, nos termos da lei, sejam devidas 

pela realização de operações urbanísticas; 

b) Monitorizar e facilitar a implementação dos Planos Municipais de Ordenamento 

de Território em vigor, designadamente do previsto nas suas disposições de 

programação, execução e operacionalização; 

c) Apreciar pedidos de realização de operações urbanísticas no âmbito do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação sujeitos a controlo prévio, preparando 

toda a instrução dos respetivos procedimentos, incluindo a recomendação de 

decisão; 

d) Realizar a gestão dos procedimentos de consulta no âmbito do licenciamento, 

autorização, ou comunicação prévia, incluindo a articulação com os restantes 

serviços municipais e às entidades externas que se devem pronunciar; 

e) Promover a realização de vistorias, notificações e embargos no âmbito do 

previsto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, bem como na 

restante legislação nacional conexa; 

f) Promover e/ou colaborar nos procedimentos administrativos de classificação de 

bens imóveis e definição/revisão de zonas especiais de proteção; 
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g) Promover os restantes licenciamentos municipais. 

 

Na dependência direta do Chefe de Divisão fica: 

Núcleo de Apoio Administrativo. 

 

5.Divisão de Equipamentos e Infraestruturas  

Missão- Garantir a prestação de serviços urbanos, de modo a assegurar o regular 

funcionamento do espaço urbano, a conservação e manutenção de equipamentos e 

infraestruturas do domínio público e privado municipal e assegurar a realização de obras 

por empreitada e por administração direta, contribuindo para a qualidade de vida das 

populações e segurança do espaço público: 

a) Contribuir para a qualidade de vida, através da promoção, gestão e manutenção 

dos parques, jardins e espaços verdes; 

b)  Assegurar a gestão operacional dos Cemitérios Municipais; 

c) Gerir o património arbóreo, em meio urbano ou florestal e as manchas de 

vegetação espontânea; 

d) Garantir a gestão e manutenção de Fontes Ornamentais; 

e) Controlar e Fiscalizar os Parques Infantis e a utilização das instalações Sanitárias 

públicas; 

f) Assegurar a limpeza das vias municipais não urbanas; 

g) Gerir o mobiliário urbano; 

h) Assegurar as condições de segurança e conforto dos Equipamentos e Edifícios 

Municipais e dos Centros Escolares, realizando as respetivas intervenções de 

conservação, manutenção e reparação; 

i) Garantir os níveis de serviço e a qualidade das infraestruturas municipais, 

planeando e gerindo as respetivas intervenções de manutenção e reparação; 

j) Planear e realizar obras por Administração Direta; 

k) Controlar e gerir o estaleiro municipal e os respetivos equipamentos, máquinas e 

viaturas; 

l) Efetuar obras por conta de particulares, sob prévia notificação, nomeadamente 

demolições e despejos; 
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m) Assegurar as atividades técnicas e de gestão relativas à iluminação pública e à 

manuseação das instalações e equipamentos elétricos. 

n) Manutenção da rede viária municipal; 

o) Assegurar a gestão dos processos de veículos em fim de vida; 

p) Elaborar e manter o cadastro de rodovias municipais e sinalização viária do 

concelho 

q) Assegurar a gestão de execução física e financeira das empreitadas, através do 

acompanhamento, fiscalização e controlo das respetivas ações e atividades.  

Na dependência direta do Chefe de Divisão ficam: 

a) Núcleo de Apoio Administrativo; 

b) Parque de Máquinas e Viaturas; 

c) Oficinas e Armazéns; 

d) Topografia, Desenho e Medições; 

 

6.Divisão de Acão Social e Saúde 

Missão- Promover o bem-estar da população, através do desenvolvimento de 

condições favoráveis de acesso ao desenvolvimento social, com recurso a servições e 

atividades de ação social e saúde, e apoiar a comunidade em colaboração e articulação 

com as instituições do sector: 

a) Elaborar diagnósticos e propor medidas de apoio à modernização e 

aperfeiçoamento da rede de proteção e apoio social, saúde, e juventude existente 

no município, avaliando as condições das valências de atuação e a qualidade dos 

equipamentos, e na definição de soluções para a resolução de situações a 

descoberto; 

b) Promover o desenvolvimento e integração social das famílias e dos cidadãos na 

comunidade, através do apoio e implementação de estudos, planos, projetos, 

medidas e ações que visem solucionar os problemas detetados, em especial nas 

situações de populações vulneráveis tais como terceira idade, desempregados, 

portadores de deficiências, crianças e jovens, entre outros; 

c) Apoiar a intervenção e representação do município, nas organizações e estruturas 

de ação social, saúde e juventude com intervenção no concelho, designadamente 
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Rede Social, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Eixo 

Atlântico, e nas demais parcerias neste âmbito; 

d) Assegurar a articulação com outras instituições do sector e a continuidade de 

formas de colaboração com outras entidades, públicas ou privadas, que 

intervenham no campo da ação social, saúde e juventude; 

e) Programar e organizar ações destinadas aos jovens do Concelho, bem como 

contribuir para a integração das políticas camarárias numa perspetiva de 

permanente atenção aos problemas específicos das camadas juvenis; 

f) Efetuar diagnósticos e propor políticas de intervenção de carências de cuidados 

de saúde e qualidade de vida; 

g) Assegurar a gestão do Banco de Voluntariado, da Unidade Móvel de Saúde, da 

Oficina Domiciliária, do Cartão Municipal de Famílias Numerosas e do Cartão do 

Idoso; 

h) Promover e divulgar informação sobre as redes e parcerias existentes e, 

simultaneamente procurar a criação de incentivos à participação dos cidadãos 

nestas, nomeadamente através da integração, criação e articulação de estruturas 

de voluntariado. 

 

7.Divisão de Educação, Desporto e Juventude 

Missão – Qualificar o sistema de educação e ensino no município, dotando a rede 

educativa de melhores condições tanto no aspeto pedagógico como no aspeto físico e 

promovendo o rompimento de situações de isolamento. Apoiar o desenvolvimento da 

comunidade desportiva e recreativa, promovendo um aumento da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

a) Monitorização da carta educativa e promover a sua revisão; 

b) Assegurar a Acão social escolar; 

c) Gerir os transportes escolares; 

d) Elaborar programas funcionais dos edifícios escolares e acompanhar e apoiar, 

através de pareceres técnicos, as ações de construção, reparação ou manutenção 

do parque escolar; 

e) Gestão dos Edifícios escolares do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

f) Assegurar os serviços de apoio à família e ação social escolar (transportes 

escolares, refeições escolares e outros que se considerem relevantes) 
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g) Gestão Pessoal não Docente pertencente aos quadros do município; 

h) Promover e operacionalizar medidas de desenvolvimento do desporto, políticas 

de apoio à juventude e apoio ao Associativismo Desportivo; 

i) Organização das Férias Desportivas; 

j) Gestão dos Polivalentes Desportivos; 

k) Proporcionar estruturas materiais de acolhimento à formação, estagio e 

aperfeiçoamento dos praticantes, técnicos e dirigentes desportivos, desde a 

aprendizagem até à alta competição; 

l) Celebrar com associações e instituições públicas ou privadas, protocolos que 

permitam a utilização das instalações desportivas pelos agentes desportivos; 

m) Aumentar os índices de prática desportiva regular e de recreação da população do 

concelho em particular e da restante população em geral; 

n) Responder às necessidades de manutenção e melhoria dos índices de saúde da 

população, criando hábitos de prática desportiva regular, como estilo de vida ativo 

e saudável; 

o) Fomentar a organização de eventos desportivos de interesse municipal. 

 

Na dependência direta do Chefe de Divisão fica: 

a) Núcleo de Apoio Administrativo. 

b) Escola Fixa de Trânsito; 

c) Pavilhão Desportivo Municipal; 

d) Piscina Municipal. 
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Capítulo II – Enquadramento e definição do problema 

 

2. A política junto da população  

2.1 Surgimento dos partidos partidários  

Há muito se ouve falar de partidos políticos, mas afinal o que é um partido político 

e como se encontram classificados? Estas são as questões introdutórias a que pretendo 

dar resposta a fim de esclarecer como surgiram os partidos políticos em Portugal e quais 

se encontram no sistema de partidos em Portugal atualmente.  

Um partido político é visto como “uma estrutura que tem por base ideológica o 

alcance do poder” (Ramalho e Mateus 2013: 5). Ele é um “actor unitário, que compreende 

um conjunto bem definido de objectivos políticos e de preferências ao nível das políticas 

públicas” (Cotta, 2008: 19). 

A Constituição da República Portuguesa consagra a liberdade de associação, 

permitindo, assim a formação de partidos políticos. Segundo o Governo da República 

Portuguesa (2017) o partido é uma organização permanente, em que os cidadãos 

participam voluntariamente, e que pretende exercer o poder nos vários níveis do Estado. 

Os partidos podem coligar-se entre si para disputar eleições. 

Em Portugal a revolução do 25 de abril de 1974 e o consequente estabelecimento 

de um regime democrático, plural e livre, fizeram emergir na ordem jurídica e 

constitucional portuguesa o aparecimento de partidos políticos tidos como associações 

privadas com fins constitucionais que tinham como principais objetivos exercer uma 

função de mediação política, manifestada na organização e expressão da vontade popular, 

na participação nos órgãos representativos e na influência na formação do governo 

(Comissão Nacional de Eleições, 2017). 

Tomamos assim, como marcos decisivos o 25 de abril de 1974 que trouxe as 

principais alterações ao nível do quadro partidário. Surgiram a maioria dos partidos 

políticos, muito embora tenham sido criados novos partidos e perdido, também, alguns. 

Para além desta data aponto ainda as primeiras eleições livres, as legislativas de 1976, as 

do ano de 1979 e as de 1980.  

Logo após o 25 de abril de 1974 surgiriam uma série de partidos à procura de um 

lugar de destaque na arena da política nacional.  

É posto assim fim a uma ditadura demasiado longa, permitindo às estruturas 

partidárias sair da clandestinidade, como aconteceu com o Partido Comunista Português 

(PCP), e permitindo ao recém-criado Partido Socialista (PS) estabelecer-se em Portugal. 
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Nas semanas seguintes ao 25 de abril surgem bruscamente cerca de 60 organizações 

políticas, que se autodenominam partidos, movimentos, núcleos ou centros (Telo 2007: 

51).  

Esta liberdade veio, contudo, acompanhada de uma instabilidade. Entre 1974 e 

1985 ocorreu uma fase de estruturação da própria República e em que a consolidação 

democrática estava ainda insegura.  

De 1976 em diante, o sistema de partidos carateriza-se por ser multipartidário 

polarizado em torno de quatro partidos políticos eleitoralmente relevantes (PS, PPD/PSD, 

PCP e CDS/PP), a que em 2005 se vai juntar um quinto, o BE, com destaque para a 

bipolarização entre o PS (centro-esquerda) e o PSD (centro-direita), os partidos 

alternativos de poder” (Carvalho 2012: 374-375). 

De seguida, irei colocar o enfoque naqueles que atualmente constituem o 

partidário português: é importante caraterizar mais especificamente cada um dos partidos 

colocando o enfoque nos cinco maiores partidos portugueses e analisando-os: 

 

PCP- Partido Comunista Português: 

“O único partido organizado em 1974, com uma estrutura, um programa e um 

núcleo significativo de quadros e simpatizantes activos na clandestinidade, era o PCP” 

(Telo 2007: 54). Este partido foi fundado em 1921. O PCP teve um papel fundamental na 

oposição ao regime ditatorial conduzido, por muitos anos, por António de Oliveira 

Salazar. 

É importante considerar este aspeto, uma vez que o PCP era o partido mais antigo 

em Portugal à altura da Revolução, e como tal demonstrava uma capacidade mobilizadora 

impressionante. Fortalecido por uma forte matriz ideológica, que o demarcava dos 

restantes partidos portugueses, o PCP baseia-se em argumentos ideológicos e 

historicistas, apoiados na ortodoxia da ideologia comunista (Ramalho e Mateus 2013).  

Após o fim da ditadura a fundação do PCP foi “a expressão de uma necessidade 

histórica da sociedade portuguesa e resultado da evolução do movimento operário 

português”. Uma das mais importantes frentes de ação dos comunistas neste período foi 

a luta dentro das organizações sindicais para dar uma justa orientação à luta dos 

trabalhadores (Partido Comunista Português 2002).  
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CDS/PP-Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular 

O Partido do Centro Democrático Social foi fundado a 19 de Julho de 1974, 

baseado nos princípios da democracia-cristã, do conservadorismo e do liberalismo 

clássico (Centro Democrático Social 2017). 

 Mais tarde, muda o seu nome para Partido Popular, mas, mantendo a sigla CDS–

PP. Na sua primeira fase, entre 1974 e 1991, este partido distingue-se pelo destaque que 

dava à moral cristã que conciliava com a rejeição total de soluções políticas socialistas 

ou estatizantes, colocando-o no leque dos partidos conservadores. Posteriormente, o 

partido centra-se, também, em valores ligados à família e à sociedade e acaba por surgir 

também nas questões do nacionalismo e da tradição rural, com conexão à questão da 

segurança e da imigração (Ramalho e Mateus 2013).  

 

PS- Partido Socialista  

O Partido Socialista enquanto partido político teve a sua fundação no dia 19 de 

abril de 1973. A sua fundação ocorreu numa cidade alemã, onde militantes da Ação 

Socialista Portuguesa (ASP)1, composta por países como Portugal, Londres, Paris, 

Genebra, Suécia, Argélia e Brasil, deliberaram transformar a ASP em Partido Socialista. 

A declaração de princípios e programa do Partido Socialista são aprovados em 

agosto de 1973. 

À data da Revolução, o Partido Socialista era um partido pouco expressivo. 

“Mário Soares, o seu fundador e maior impulsionador, considera que o partido é composto 

por militantes de três raízes ideológicas distintas: antigos socialistas, ex-comunistas e 

católicos, estes imbuídos de preocupações sociais” (Telo 2007: 62). 

O PS assenta-se em ideologias, como a social-democracia, no socialismo 

democrático e ainda no keynesianismo.  

A social-democracia é uma ideologia política que promove a justiça social e o 

envolvimento do Estado de bem-estar social, sindicatos e regulação económica, para, 

assim, promover uma distribuição de renda mais justa e igualitária.  

O socialismo democrático propõe a criação de uma economia democrática 

descentralizada a partir de movimentos populares, empreendida pela e para a classe 

trabalhadora. Surge em oposição a outras correntes que defendem o autoritarismo.  

                                                           
1 A Ação Socialista Portuguesa (ASP) (1964 - 1973) foi uma organização política portuguesa fundada na 

cidade de Genebra por Mário Soares, Manuel Tito de Morais e Francisco Ramos da Costa. Tinha como 

ideologia o socialismo, socialismo democrático, marxismo e o republicanismo.  
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O keynesianismo é a teoria económica que consiste numa organização político-

económica. Esta atribui ao Estado o direito e o dever de atribuir benefícios sociais que 

possibilitem à população um nível de vida com as condições mínimas garantidas, e para 

isso, conta com a criação do salário mínimo, a redução de horas de trabalho, serviço de 

saúde gratuito, entre outros.  

O PS apresenta eixos de orientação programática, particularmente a partir de 

1995, com o governo de Guterres, incidindo em várias questões, como a do emprego, a 

reforma do Serviço Nacional de Saúde, a equidade fiscal e outras ligadas à área social, 

incrementadas mais tarde no mandato de José Sócrates enquanto primeiro-ministro.  

“O Partido Socialista consagra-se um partido de centro, perdendo grande parte do 

apoio à esquerda e fundamentando o seu discurso em torno do papel do Estado na 

economia e nas políticas sociais” (Ramalho e Mateus 2013: 10). 

 

PPD/PSD – Partido Popular Democrático/ Partido Social Democrata 

O PPD surge no mês seguinte da Revolução de abril de 1974, este foi fundado por 

Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota sob o nome 

de Partido Popular Democrático. Mais tarde, foi legalizado em janeiro de 1975, passando 

a designar-se em outubro de 1976, Partido Social Democrata (PSD) (Partido Social 

Democrata 2017). 

O Partido foi criado com base em três linhas de pensamento distintas embora 

complementares. Uma linha Católica-Social contra o corporativismo de estado, uma linha 

Social-Liberal, ligada à Social-Democracia defensora da democratização do Estado Novo 

e, uma linha Tecnocrática-Social, com preocupações mais ligadas ao desenvolvimento 

económico, privilegiando mudanças sociais e culturais como meio determinante de 

promover e alargar a democracia (Partido Social Democrata 2017). 

Segundo o PSD (2017), este, assume as especificidades que o caracterizam como 

partido de raiz eminentemente portuguesa, bem como aquilo que o distingue 

relativamente aos partidos socialistas ou social-democratas europeus de inspiração 

socialista. 

 

Nos últimos anos, os programas do PS e do PSD têm apresentado eixos muito 

idênticos, colocando, assim, ao PSD a necessidade de redefinir o seu programa para 

fortalecer o caráter ideológico do partido. Acreditamos que esta necessidade esteja a ser 

dificultada pela mudança constante de líderes, refletindo-se nas linhas políticas a seguir, 
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uma vez que, por exemplo, Marques Mendes deu especial atenção às “políticas sociais e 

à matriz social-democrata”, enquanto que, Passos Coelho, enquanto líder, coloca ênfase 

num “regresso à inspiração liberal do partido” (Lisi 2011: 50).  

 

BE- Bloco de Esquerda 

A fundação deste partido político deu-se em 1999. O Bloco de Esquerda provém 

da junção de três organizações políticas: União Democrática Popular2 (UDP), Partido 

Socialista Revolucionário3 (PSR) e Política XXI4. 

O BE foi incluindo ao longo do tempo outros grupos e tendências: como a Frente 

da Esquerda Revolucionária e até grupos que, não sendo organizações políticas, são 

grupos de interesse constituídos já dentro do Bloco: mulheres, Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), sindicalistas, ambientalistas, 

entre outras. O Bloco reivindica a independência destes grupos em relação à política geral 

do partido. 

Quando foi constituído o BE apresentava-se com uma força anticapitalista, 

democrática e de esquerda marxista.  

Atualmente apresenta como ideologias o socialismo democrático (já referenciado 

no partido explorado anteriormente), o anticapitalismo, o ecossocialismo, o euroceticismo 

e o feminismo.     

O anticapitalismo é baseado na propriedade privada, na livre concorrência de 

mercado, livres trocas e no trabalho assalariado. 

O ecossocialismo é uma ideologia em que se fundem elementos do marxismo, do 

socialismo ou do socialismo libertário com a política verde, a ecologia. Esta ideologia 

acredita que a expansão do sistema capitalista é a causa da exclusão social, da pobreza, 

da guerra e da degradação ambiental através da globalização e do imperialismo.  

O euroceticismo assenta na descrença acerca da União Europeia. 

O feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e 

filosofias que têm como objetivo comum a igualdade de direitos e uma vivência humana 

por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores patriarcais, 

baseados em normas de gênero. 

                                                           
2 União constituída por maoistas, marxistas de base e outras correntes neomarxistas. 
3 Partido trotskista, oriundo da IV Internacional, que nunca obteve um lugar de destaque no quadro político 

português. 
4 A Política XXI surgiu como um movimento integrador de dissidentes do PCP e organizações do seu rde 

influência. 
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A constituição do Bloco assenta na ideia de conjugação das forças políticas de 

esquerda perante os desafios do século XXI. A inovação e modernidade integram o 

espectro ideológico do BE, um partido preocupado sobretudo com as questões pós-

materialistas (Ramalho e Mateus 2013).  

 

2.2 Regime político do Município de Vila Real  

 

Tabela 1- Resultado das eleições autárquicas do concelho de Vila Real 

 

Fonte: Município de Vila Real (2017) 

 

Como podemos constar através da tabela acima apresentada o partido político que 

mais liderou o concelho de Vila Real foi o PPD/PSD.  

Desde as primeiras eleições livres em Portugal, após o 25 de Abril, que o PSD 

sempre ganhou a câmara da capital do distrito de Vila Real (Visão 2009). 

Armando Afonso Moreira, um transmontano de raiz, iniciou funções autárquicas 

no concelho de Vila Real em 1976 pelo partido do PPD/PSD.  

Durante todos os seus anos como presidente do concelho de Vila Real preocupou-

se em desenvolver a cidade, o concelho e a região. Trabalhou para a instalação da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e para a dinamização da atividade cultural 

através do projeto “Políticas Culturais nas Cidades”. Promoveu a instalação de quadros 

técnicos em falta na região e na cidade, como médicos, professores, jornalistas, 

enfermeiros. Lutou pela regionalização e fomentou o movimento associativo nas 

autarquias, através da Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo 

durado alguns anos como estrutura embrionária da região transmontana. Promoveu, 

ainda, o desenvolvimento do Hospital de Lordelo, atual Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro, inicialmente pensado e construído para a valência psiquiátrica 

(Teixeira 2011).  
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A partir do ano de 1993, é Manuel do Nascimento Martins que fica à frente da 

Câmara Municipal de Vila Real até 2013. O seu partido era também o PPD/PSD. O social-

democrata foi o autarca que mais tempo esteve à frente da Câmara Municipal de Vila 

Real (Diário de Notícias 2015).  

Este, numa entrevista realizada ao Diário de Notícias afirmou que a cidade de Vila 

Real "mudou completamente nas suas mãos" e entre as obras de "maior envergadura" que 

impulsionou encontram-se os museus de Arqueologia e Numismática e da Vila Velha, os 

bairros de habitação social, o parque de estacionamento subterrâneo, o conservatório 

regional de música, o arquivo e a biblioteca municipais, o parque Corgo e a introdução 

dos transportes públicos. A obra que disse que mais custou a concretizar foi o Teatro 

Municipal, que custou dois milhões de euros e cujo projeto foi inicialmente chumbado 

pelo Tribunal de Contas (Diário de Notícias 2015). 

No livro que lançou antes de deixar o município, "Vila Real duas décadas de poder 

local", Manuel Martins afirmou que saiu da câmara com o "orgulho do dever cumprido" 

e destacou, sobretudo, "um grande amor" à sua terra natal. 

Contudo, apesar de todos os esforços realizados pelo autarca há quem considere 

que nos 20 anos em que Manuel Martins esteve na presidência da autarquia de Vila Real 

começou a faltar ao presidente vida democrática, falta de opinião sobre os diversos 

assuntos, nem visão de evoluir. 

Manuel Martins atingiu o número máximo de mandatos e no ano de 2013 a 

autarquia de Vila Real ficou a cargo do partido político do PS. Após trinta e sete anos de 

gestão autárquica deste Município pelo PSD, os vila-realenses entenderam, em 2013 e 

mais recentemente, este ano de 2017, no ato eleitoral para as autarquias, atribuir a 

responsabilidade governativa da capital do distrito ao PS, na pessoa do Eng. Rui Santos.  

Desde o ano de 2013 que Vila Real com o slogan “avançar mais” e com o Eng. 

Rui Santos procura evoluir em todos os aspetos. No ponto seguinte irei mencionar todas 

as evoluções e conquistas que a cidade de Vila Real alcançou.  

 

 

 

2.3. Evolução do Município de Vila Real  

Como descrito anteriormente, e tendo como testemunho Ascenso Simões, a cidade 

de Vila Real encontrava-se paralisada, presa ao dia-a-dia e sem previsões de futuro.  
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Contudo, com a reviravolta da responsabilidade governativa, o PS encabeçado 

pelo Eng. Rui Santos trouxe de volta vida à cidade de Vila Real.  

No ano de 2013, Eng. Rui Santos apresentou na sua candidatura 56 compromissos 

eleitorais e na sua candidatura deste ano assume que foram todos cumpridos e que muitas 

centenas foram acrescentados ao longo do mandato.  

Embora a Câmara Municipal tenha uma dívida a médio/longo prazo bastante 

elevada, deixada pela antiga presidência (PPD/PSD) mas dentro dos limites legais, já no 

mandado do Eng. Rui Santos, este, conseguiu abater quase 7 milhões de euros dessa 

dívida, baixando dos quase 22 para menos de 15 milhões de euros, melhorando muito a 

capacidade de endividamento (Notícias de Vila Real 2016).  

A elaboração de um plano estratégico municipal, a criação da marca de Vila Real, 

de planos de pormenor, da carta educativa municipal, a elaboração de planos de 

urbanização, a criação da carta desportiva e a preocupação de projetar Vila Real foi algo 

que o Eng. Rui Santos alcançou no seu primeiro mandato. Realizou ainda uma atualização 

dos instrumentos de gestão do território e criou um gabinete municipal de apoio ao 

emigrante.  

Vila Real conta com um histórico nas corridas automóveis. Em 1931 ganha corpo 

o primeiro “Circuito Automóvel de Vila Real”. Com uma extensão total de 7.150 metros, 

os concorrentes teriam de cumprir 20 voltas, o que concluía um total de 143 quilómetros. 

Com a Segunda Guerra Mundial, as provas automóveis são interrompidas em Vila Real 

e por todo o mundo, e só regressam à capital transmontana em 1949. Entre 2007 e 2010 

voltam a fazer-se novas tentativas de ressuscitar o Circuito, desta feita com novo traçado, 

mas a má conjuntura económica portuguesa dita o insucesso. No ano de 2014 é fundada 

a A.P.C.I.V.R. (Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real), e é com 

esta equipa de trabalho, em parceria com o Município de Vila Real e o Clube Automóvel 

de Vila Real que se pretende marcar o regresso das Corridas à capital Transmontana. 

(Circuito Internacional de Vila Real 2017).  

Assim, com a ajuda do município de Vila Real, a cidade ganhou visibilidade 

nacional e internacional. As corridas contam com provas mundialmente conhecidas. 

 

 

Em 2017 esperaram-se mais de 200.000 pessoas a assistir presencialmente às 

corridas vindas dos quatro cantos do mundo. É um evento que, somados todos os shares 
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das televisões mundiais que transmitem o evento, chega a mais de 46 milhões de pessoas 

espalhadas pelo mundo. 

Vila Real avançou também na dinamização dos equipamentos culturais 

municipais e apostou em programas alternativos e em programas há alguns anos 

esmorecidos. A comunidade e a cultura foram fortalecidas através da aposta em revitalizar 

e inovar tradições vila-realenses, como: as marchas populares, as festividades de Santo 

António, São Pedro e São João e a festa do emigrante.  

Foram investidos mais de 20 milhões de euros no saneamento básico, alcançando 

mais 10.000 pessoas. Foram reforçados espaços de lazer, da prática desportiva e de 

convívio. Foram acabadas obras que estavam há muito paradas, projetadas pelo anterior 

executivo, como o Terminal Rodoviário de Vila Real e o Centro de Ciência no Parque 

Corgo da cidade 

Para além disto, nos últimos quatro anos, foi possível criar 1059 empregos.  

O Eng. Rui Santos, num debate autárquico para o mandato deste ano, afirma que 

é importante atrair empresas. Para tal, houve a criação de um regulamento de benefícios 

fiscais para todas as empresas que permitam que tenham isenções até 100%, descendo os 

impostos municipais e não pagando o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e imposto 

municipal sobre a transmissão onerosa de imóveis (IMT). Hoje Vila Real conta com a 

implementação de várias empresas na cidade. Como exemplos temos a Kathrein 

Automotive, o grupo Ibersol, o Call Center ligado à Altice/PT, Hospitais privados como 

da Trofa e da Luz e o grupo JOM. Para além destas conta ainda com o Régia Douro Park 

que abriga 50 empresas e gera mais de 150 postos de trabalho (Autárquicas 2017: Vila 

Real).  

O presidente sublinha ainda uma política existente que veio beneficiar 4600 

famílias, a política fiscal para as famílias que têm desconto no IMI consoante o número 

de filhos (Autárquicas 2017: Vila Real).  

Para o segundo mandato, que começou em outubro de 2017, o Eng. Rui Santos 

tem cerca de 35 novos compromissos, como: construir piscinas municipais novas, 

implementar o PEDU (Plano estratégico de desenvolvimento urbano), continuar a investir 

nas infraestruturas no âmbito da educação (requalificação de uma escola da cidade), 

continuar a avançar no turismo, porque Vila Real cresceu 20% em 4 anos no turismo e 

muito mais (Autárquicas 2017: Vila Real).  

A cidade de Vila Real passou a ser uma referência na cultura, na ciência, no 

conhecimento, na inovação, no desporto. Hoje é também clara e assumidamente a 
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principal porta de entrada para o Alto Douro Vinhateiro – Património Mundial da 

UNESCO.  

Os eleitores do concelho de Vila Real, pelo trabalho já desenvolvido, acreditaram 

e depositaram toda a confiança no Eng. Rui Santos para liderar a Câmara de Vila Real. 

Prova disso é o resultado percentual (64,35%) que conseguiu arrecadar, como podemos 

verificar na tabela seguinte.  

 

Tabela 2- Resultado das autárquicas de Vila Real em 2017 

 

Fonte: RTP Notícias (2017) 

 

Eng. Rui Santos é, assim, o terceiro presidente a ser eleito na cidade de Vila Real. 

Avançar mais é o slogan de campanha e o principal objetivo do atual presidente. 
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Capítulo III - Imersão na prática 

 

Neste capítulo iremos mencionar as atividades que realizamos no decurso do meu 

estágio curricular. Começaremos por apresentar a atividade, mostrar os objetivos, os 

intervenientes e as metodologias e técnicas de cada uma. De seguida procederemos à 

descrição e à avaliação da atividade. 

Quando pensamos em investigação remetemo-nos para a definição apresentada 

por (Ketele e Roegiers 1999: 104), “como um processo sistemático e intencionalmente 

orientado e ajustado tendo em vista inovar e aumentar o conhecimento num dado 

domínio”. 

Na minha investigação as metodologias utilizadas foram a qualitativa e a 

quantitativa.  

A metodologia qualitativa utilizou-se na revisão da literatura, na análise 

documental e na aplicação dos inquéritos junto dos eleitores do município de Vila Real. 

Por sua vez, recorri à metodologia quantitativa no tratamento dos dados estatísticos 

provenientes dos inquéritos aplicados.  

O concelho de Vila Real foi a amostra escolhida, uma vez que, realizei o estágio 

curricular na Câmara Municipal de Vila Real.  
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3.1. Atividades desenvolvidas no decurso do estágio curricular  

 

ATIVIDADE Nº1: Processo de integração, conhecimento da instituição e do serviço 

 

Objetivo geral: Integração e conhecimento da instituição; 

Específico: Procurar saber mais acerca da Câmara Municipal de Vila Real, a sua 

dinâmica e as suas áreas de intervenção; 

Intervenientes: Estagiários, orientador académico e institucional; 

Metodologias: Qualitativa; 

Técnicas: Análise de documental e observação participante. 

 

Descrição: Segundo Oliveira (s.d) o processo de integração de novos 

colaboradores é muito importante porque irão contribuir com resultados para a instituição 

e por isso devem estar conscientes do seu modo de ser e de agir.  

Este processo de integração decorreu com duas reuniões com os orientadores na 

Câmara Municipal de Vila Real e respetivos estagiários. Foram abordados os principais 

objetivos do estágio e de como se iria proceder todo o processo da aplicação dos 

inquéritos. 

 

Avaliação da atividade: Sem dúvida que esta atividade se mostrou positiva. As reuniões 

foram importantes, pois permitiram que ficássemos elucidados daquilo que esperavam de 

nós e de como seria a dinâmica do nosso estágio.  
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ATIVIDADE Nº2: Aplicação de inquéritos  

 

Objetivo geral: Obtenção de dados relativos ao sistema de rating municipal  

Específico: Aplicação de inquéritos junto de eleitores do município de Vila Real  

Intervenientes: Estagiários e eleitores do concelho de Vila Real 

Metodologias: Qualitativa 

Técnicas: Inquéritos e observação participante 

 

Descrição: O estágio curricular passou unicamente pela aplicação dos inquéritos. 

O principal objetivo foi recolher junto dos eleitores dados sobre o valor percebido do 

cidadão, a sua satisfação para com o município e a sua lealdade como eleitor.  

Para tal foram elaborados 3 guiões realizados por o Professor Galvão Meirinhos a 

fim de recolher todos os dados necessários para a realização do nosso estudo sobre o 

sistema de rating municipal.  

Contamos com 6 meses de estágio e durante esse período percorremos o concelho 

de Vila Real em busca de respostas. Inicialmente as pessoas mostravam-se apreensivas, 

mas o facto de o inquérito ser anónimo facilitou todo o processo da aplicação dos mesmos.  

Entre os estagiários houve o cuidado de selecionar “pontos chaves” no concelho 

com a finalidade de obter um maior número e diversidade de respostas. Dentro desses 

locais realço o centro histórico da cidade, o centro de camionagem que leva diariamente 

centenas de pessoas idosas às suas respetivas aldeias, zonas de comércio, jardins e espaços 

públicos.  

Foi tido em conta inquerir todos as faixas etárias, eleitores de diversas freguesias, 

bem como de ambos os sexos.  

Para a obtenção de respostas abordávamos as pessoas, era feita a nossa 

apresentação, como estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

explicávamos o principal objetivo dos inquéritos e agradecíamos sempre a colaboração 

do eleitor e garantíamos todo o anonimato. Fomos pacientes e atenciosos com todas as 

pessoas, procuramos ajudar a preencher os inquéritos, incluindo a leitura dos mesmos 

para pessoas analfabetas ou com pouca capacidade de compreensão e visual.  

Para a aplicação dos inquéritos contamos com a disponibilidade total, por parte da 

Câmara Municipal de Vila Real, no fornecimento de transporte para locais mais distantes 

do centro do concelho, como é o caso das aldeias.  
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Avaliação da atividade: Apesar de esta atividade ter sido a única e a principal do 

estágio curricular considero que esta foi essencial. A recolha de dados junto dos eleitores 

do concelho de Vila Real permitiu a recolha de dados essenciais para a concretização de 

um estudo sobre o sistema de rating municipal. Foi gratificante, para mim, a nível pessoal 

e profissional poder contactar com diferentes eleitores e conhecer diferentes pontos de 

vista e ideologias. Na aplicação dos mesmos no terreno, foi possível entrar em contacto 

com todo o tipo de pessoas, tendo opiniões, ideologias e caracter de diferentes tipos. Esta 

experiência do contacto pessoal com as mesmas, foi muito enriquecedora para mim a 

muitos níveis. 

Ficou claro para nós, que à medida que as pessoas iam preenchendo os inquéritos 

e expondo as suas dúvidas dos mesmos, a ideia geral era que os políticos, 

independentemente da cor que possuía ou do que fez até ao momento eram vistos como 

uns corruptos e basicamente só sabem mentir a fim de atingir os seus objetivos, ou seja, 

não olham a meios para atingir os fins. Essa é uma ideia geral das pessoas, mais 

concretamente dos idosos, já que, quando nos deparávamos com os jovens, aqueles que 

ligavam à política, tinha uma ideia um bocado diferente que passava, sobretudo, sobre o 

que tinha sido feito ao longo dos últimos quatro anos na cidade de Vila Real sobre o 

mandato do Eng. Rui Santos, alguns destes, acusavam até a cidade de ter vivido numa 

espécie de ditadura do PSD até que o PS, com Rui Santos, ter ganho as eleições 

autárquicas pela primeira vez.  

Muitos deles, afirmavam, desde que se lembram, nunca tinham visto a cidade a 

avançar tanto como viram neste mandato, em termos gerais, principalmente nas obras 

feitas na cidade, nos eventos e festas tradicionais revitalizadas e também no âmbito 

desportivo, com a criação de associações desportivas e a renovação dos campos de 

futebol. 

A nível dos eventos ficaram contentes por existirem cada vez mais artistas a vir 

atuar à praça do município, muitos destes conhecidos mundialmente e ainda com a 

possibilidade de os ver gratuitamente.  

Resumindo, estes inquéritos deram para perceber a ideia que as pessoas têm de 

Vila Real, e a ideia é que, como referido anteriormente, cada vez mais a cidade está a 

avançar e isso significa que novas oportunidades podem bater à porta das pessoas. 

 As pessoas mostraram-se disponíveis, apesar de algumas considerarem os 

inquéritos longos, o que por vezes, dificultava o nosso trabalho porque ao abordarmos as 

pessoas na rua, pelo que, algumas delas não tinham tempo para responder aos inquéritos. 
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Os inqueridos foram muito simpáticos e acabavam por desabafar certos contentamentos 

e descontentamentos para com a Câmara Municipal de Vila Real, com a esperança que as 

suas vozes fossem ouvidas.  

 

 

ATIVIDADE Nº3: Tratamento dos dados recolhidos nos inquéritos  

 

Objetivo geral: Estudo do sistema de rating do município de Vila Real 

Específico: Obter dados sobre a satisfação dos eleitores, bem como a sua opinião a cerca 

de diversos temas relacionados com a Câmara de Vila Real 

Intervenientes: Estagiário (eu) 

Metodologias: Quantitativa 

Técnicas: Inquéritos, gráficos 

 

Descrição: Neste estudo, como referi anteriormente, procedemos à realização de 

inquéritos e à aplicação dos mesmos aos eleitores do concelho de Vila Real. Vão ser 

apresentados 401 inquéritos neste relatório com a finalidade de ter uma ideia do que foi 

o nosso trabalho de campo e para que serve, realmente, o projeto no qual trabalhamos, 

sobre o índice de cumprimento eleitoral (ICE). 

 

Gráficos5 –  Em relação às pessoas inqueridas, o género predominante foi o feminino 

tendo 278 respostas contra 123 por parte do género masculino, o que demonstra uma 

maior disponibilidade, por parte das mulheres, de responder a inquéritos, apesar de haver 

cerca de 2500 mulheres a mais que homens no concelho de Vila Real. 

 

Idade – No que toca a idade, obtivemos respostas de diferentes faixas etárias, começando 

nos 19 anos até aos 86. A faixa etária dos 20 aos 30 contém um número significativo de 

inqueridos o que nos leva a concluir que cada vez mais os jovens estão mais interessados 

na situação política do seu respetivo concelho e até na política em geral. Nota-se também 

que dos 31 aos 50 anos existe um elevado número de respostas o que me leva a crer que 

esta geração está em contacto com a realidade do concelho e demonstra que está 

                                                           
5 Gráficos apresentados em anexo III 
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interessada na sua gestão. Por fim, existe a particularidade de termos obtido 20 respostas 

por parte de pessoas com 72 anos e 12 respostas por parte de pessoas que têm 86 anos de 

idade. 

 

Respostas dos inquéritos – foram realizados três questionários com várias perguntas, 

algumas delas semelhantes, a fim de obter resultados mais precisos para o nosso estudo. 

Fizemos perguntas às quais fornecemos vários tipos de respostas, como:  

• discordo totalmente (1); 

• discordo (2); 

• nem concordo nem discordo (3); 

• concordo (4); 

• concordo totalmente (5); 

• E também existem opções, como: Sim, Não, não sabe/não responde (NS, NR) e 

ainda o totalmente insatisfeito (1) insatisfeito (2) nem insatisfeito nem 

satisfeito(3), satisfeito (4) e totalmente satisfeito (5). 

 

QUESTIONÁRIO Nº1 

Dimensão: Notoriedade, imagem e reputação 

 

1.         A Câmara Municipal é honesta e verdadeira 

Nesta primeira questão é possível retirar muita informação sobre a atual Câmara 

Municipal. As respostas obtidas foram de acordo com as nossas espectativas, já que, a 

opção mais utilizada para responder a esta questão foi a de concordo(4) com 48,4% contra 

a de discordo(2) com 10,5%  o que indica que grande parte da população acredita nesta 

Câmara Municipal para continuar à frente do seu concelho, é importante também realçar 

que a opção “nem concordo nem discordo(3)” foi a segunda mais respondida, o que nos 

leva a concluir que, ainda existe muitas pessoas que estão pouco informadas em relação 

à Câmara Municipal de Vila Real devido a fatores como transmissão de informação sobre 

a mesma, ou mesmo devido ao facto de certas pessoas não terem necessidade de se 

deslocarem até à Câmara e portanto não estão devidamente informadas e a par das suas 

políticas e do seu funcionamento. 
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1.1   Câmara Municipal é credível e séria na relação com o cidadão 

A opção concordo(4) volta a ser predominante nesta questão com 52,9%, o que 

demonstra, mais uma vez, que a população Vila-realense acredita na credibilidade da 

mesma e na relação que tem com os cidadãos. 9,2% responderam que discordavam(2) 

mas, mais uma vez, a segunda opção mais respondida foi a de nem concordo nem discordo 

(3) com 30,2%, o que significa, que ainda existe muito trabalho pela frente, por parte da 

Câmara Municipal de Vila Real, a fim de transmitir mais e melhor as suas ideias e 

respetivas responsabilidades para com o cidadão, para então, as pessoas ficarem 

devidamente informadas sobre a sua credibilidade e seriedade. 

 

1.2       A Câmara Municipal é responsável com o ambiente 

Nesta questão 52,1% das respostas foram na opção concordo(4), 25,7% na opção 

nem concordo nem discordo(3), portanto, existe de facto, uma preocupação acrescida por 

parte da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados com o ambiente no 

concelho. Existe também, a particularidade de ter sido obtido mais respostas de concordo 

totalmente(5) 13,5% do que discordo(2) 7,2%, o que nos leva a concluir que realmente as 

pessoas do concelho de Vila Real, estão contentes por o trabalho realizado por parte da 

Câmara nos últimos 4 anos em relação ao ambiente. 

 

1.3       A Câmara Municipal é humana e sensível às dificuldades da população 

Neste tópico, 44,4% das pessoas inqueridas responderam concordo(4) e mais uma 

vez a segunda opção mais escolhida foi a nem concordo nem discordo(3) com 33,9% o 

que demonstra, que apesar das pessoas acreditarem que a Câmara é de facto humana e 

sensível às dificuldades da população, existe uma grande parte do concelho que não sabe 

o que foi feito até ao momento por parte da mesma a fim de combater as dificuldades da 

população, portanto, a divulgação das iniciativas e mesmo do trabalho feito por parte da 

Câmara deve ser melhor transmitida para abranger um maior número de pessoas. 

 

1.4       A Câmara Municipal é estável e bem gerida 

47,4% concordam(4) que a Câmara é efetivamente bem gerida contra 9% que 

discordam(2). Podemos observar que a Câmara é de facto, bem gerida por parte das 
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pessoas que conhecem melhor a mesma, pois 34,7% das pessoas inqueridas não 

concordam nem discordam(3) devido a não conhecerem a esta situação na Câmara, 

porque parte delas nunca se dirigiram à entidade, já que, não lhes foi necessário até à data. 

 

1.5        A Câmara Municipal possui serviços de qualidade 

 46,1% das respostas são de concordo(4) o que leva a crer que, o concelho de Vila 

Real possui realmente muitos serviços de qualidade e grande parte da população tem 

conhecimento dos mesmos, já que, 34,7% dos inquiridos não concordam nem 

discordam(3) porque simplesmente não conhecem a maior parte destes serviços. Nesta 

questão, a Câmara Municipal deve apostar na divulgação dos mesmos para que as pessoas 

fiquem, então, mais informadas sobre os serviços oferecidos à população por parte da 

Câmara Municipal. 

 

1.6       A Câmara Municipal é transparente 

Responder a esta questão é, digamos, difícil porque, como sabemos, na cultura 

portuguesa existe a ideia que todo o político e principalmente as autarquias são 

“corruptas”, portanto nos inquéritos a opção mais escolhida foi a nem concordo nem 

discordo(3) com 44,4% face a essa ideia geral que as pessoas têm sobre a política, posto 

isto, 29,9% dos inqueridos concordam(4) que a Câmara Municipal de Vila Real é 

transparente contra 18,2% que discordam(2). 4,5% discordam totalmente(1) e 3% 

concordam totalmente(5). Conclui-se então que, nesta questão ainda existe grande 

trabalho pela frente por parte da Câmara sobretudo, mas também uma certa mudança de 

mentalidade das pessoas. 

 

1.7       A Câmara Municipal apresenta excelência no atendimento 

 Para responder a esta questão é obvio que as pessoas precisam de se descolar à 

Câmara para então saberem como realmente funciona este atendimento, por isso, 39,9% 

dos inquiridos responderam que nem concordam nem discordam(3) pura e simplesmente 

por nunca ter sido necessário se deslocarem à mesma, porém, 33,7% concordam(4) que 

existe, de facto, um bom atendimento e 11,7% dos inquiridos discordam. Aqui não existe 
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muito que a Câmara possa fazer a fim de mostrar o seu atendimento ao concelho, a não 

ser selecionar as melhores pessoas para essa mesma função. 

 

1.8       A Câmara Municipal contribui para o desenvolvimento social, económico e 

cultural 

62,3% dos inquiridos responderam que concordam(4) o que demonstra que 

realmente a Câmara nesta área, está efetivamente a fazer um bom trabalho e isso é 

reconhecido pelo concelho, apenas 16,5% dos inquiridos responderam que nem 

concordam nem discordam(3), em comparação com os 12,5% que responderam 

concordam totalmente(5) conclui-se que existe de facto um grande investimento nesta 

área por parte da Câmara Municipal. 

 

1.9 A Câmara Municipal é inovadora e virada para o futuro 

Nesta questão não existe muitas dúvidas quanto ao trabalho da Câmara, visto que, 

57,4% dos inqueridos responderam concordo(4)  e 16,5% concordo totalmente(5) e 

apenas 1,5% discordam(2). Mesmo assim, é importante divulgar as ideias e planos para 

o futuro com a finalidade de informar o máximo número de pessoas possíveis, já que, 

22,9% dos inqueridos nem concordam nem discordam(3), esta percentagem pode 

significar que algumas pessoas não têm ainda noção total do que a Câmara Municipal 

pretende fazer para inovar o concelho focando-se no futuro. 

 

1.10 A Câmara Municipal é criativa nas suas intervenções e soluções 

48,4% das pessoas inqueridas concordam(4) e apenas 4,7% discordam(2). 37,9% 

das mesmas nem concordam nem discordam(3) devido ao facto de nunca ter sido preciso 

a intervenção em algo que realmente fosse preciso para essas mesmas pessoas e daí o 

porque de terem selecionado esta opção. Relativamente as pessoas que foi preciso a 

intervenção, pode-se concluir que, esta intervenção foi produtiva e certamente suficiente 

para resolver o problema em questão. 
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1.11 A Câmara Municipal é potenciadora e integra a inteligência coletiva 

A opção mais escolhida por os inqueridos foi a nem concordo nem discordo(3) 

com 44,9% seguindo a opção concordo(4) com 42,9%. Podemos concluir que, grande 

parte não conhece a inteligência coletiva da Câmara Municipal e o quão potenciador, esta, 

pode ser. Portanto, creio que deve existir um investimento nesta área por parte da Câmara, 

a fim de, dar a conhecer melhor a sua inteligência coletiva a esta grande parte de pessoas 

que não reconhecem o seu devido valor. 

 

1.12 A Câmara Municipal tem visibilidade pública 

 Esta questão é um pouco delicada devido a Vila Real não ser um distrito onde 

existe muito investimento tal como, Lisboa ou Porto, ou seja grandes distritos, mas 

mesmo assim o concelho consegue, efetivamente, ver a visibilidade que A Câmara 

Municipal possui neste momento, devido sobretudo à marca Rui Santos (presidente da 

Câmara Municipal de Vila Real) que tem vindo a ser criada neste últimos 4 anos do seu 

mandato, dito isto, 65,8% dos inqueridos responderam concordo(4) e 17,7% discordo(2), 

tendo em vista que 12% respondeu concordo totalmente(5), o que referi em cima são 

conclusões que se pode facilmente obter e estes 17,7% é algo que se deve combater para 

que haja uma melhor divulgação da visibilidade que a atual Câmara Municipal de Vila 

Real possui perante os restantes distritos do país. 

 

1.13 A Câmara Municipal é conhecida no plano nacional e internacional 

Na aplicação dos inquéritos deparamo-nos com a dificuldade de algumas pessoas 

responderem a esta pergunta porque não tinham qualquer conhecimento do poder que a 

Câmara Municipal de Vila Real tinha internacionalmente. Daí, 32,9% dos inquiridos 

responderam nem concordo nem discordo(3). Por outro lado, 41,4% dos inquiridos 

concordam(4) que a Câmara realmente é conhecida quer no plano nacional e internacional 

contra 13,5% que discorda(2). Deve então, existir um reforço neste tópico do 

conhecimento internacional para que as pessoas do concelho fiquem então com uma ideia 

da Câmara no plano internacional. O retorno das corridas de Vila Real mais conhecidas 

como “World Touring Car Championship”(WTCC) ou Campeonato Mundial de Carros 
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de Turismo veio facilitar esse tal conhecimento de Vila Real e da sua Câmara Municipal 

a nível internacional. 

 

1.14 A Câmara Municipal tem presença e força mediática 

48,4% dos inqueridos concordam(4) contra 12% que discordam(2), portanto é 

notável que o concelho de Vila Real sabe da presença e da força mediática que a Câmara 

tem, todavia, existe ainda a necessidade de dar a conhecer esta mesma força porque 29,4% 

dos inqueridos responderam nem concordo nem discordo(3) o que talvez, queira dizer 

que não conhecem esta mesma presença e força mediática. 

 

1.15 A Câmara Municipal faz a gestão da comunicação nas redes sociais  

Esta questão para ser respondida é necessário aderir às redes sociais e muitas das 

pessoas inqueridas não possuem qualquer tipo de rede social, portanto, acredito que os 

27,9% das respostas obtidas no nem concordo nem discordo(3) tenha sido devido à razão 

mencionada anteriormente. Porém, 48,4% responderam que concordam(4) e 13,2% 

concordam totalmente tendo uma maior percentagem que a opção discordo(2) com 7,5%. 

Isto quer dizer que a Câmara Municipal realmente faz a sua gestão de comunicação nas 

redes sociais principalmente na sua página de Facebook. A página de Facebook de Rui 

Santos também tem um grande impacto nesta comunicação porque as pessoas quando têm 

algum problema na sua zona, falta de luz, água, entre outras, utilizam então o Facebook 

para transmitir a situação à Câmara através desta mesma página e o próprio presidente 

Rui Santos, por vezes, responde a essas mensagens e reencaminha para os seus 

departamentos a fim de ser resolvido o problema em questão. 

 

1.16 A Câmara Municipal é organizada no âmbito da gestão da comunicação 

pública e política 

Nesta questão temos a particularidade de as opções discordo(2) e concordo 

totalmente(5) terem ambas 7,5% das respostas, o que demonstra que o concelho acredita 

que a Câmara Municipal é realmente organizada no âmbito da gestão da comunicação 

publica e política, já que, 50,6% dos inqueridos responderam concordam(4) a esta 
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questão. Porém, 31,4% dos inqueridos nem concordam nem discordam(3), possivelmente 

pelo simples facto de não conhecerem esta mesma gestão. 

 

1.17 A Câmara Municipal é correta e de confiança 

Nesta questão volto a frisar a questão anteriormente levantada da mentalidade e 

da ideia que as pessoas têm em relação à política. Mesmo assim, 46,9% das pessoas 

inqueridas concordam(4) contra 17% que discordam(2) e 28,7% nem concorda nem 

discorda(3). Perante estes números podemos concluir que o concelho de Vila Real acha 

que a Câmara é, efetivamente, correta e de confiança. 

 

1.18 A Câmara Municipal cumpre o que promete aos munícipes 

45,6% dos inqueridos responderam concordo(4) e 18,5 discordo(2). Podemos 

afirmar que, com estes números, no geral, a Câmara cumpre o que promete aos munícipes. 

Por outro lado, a população de Vila Real tem que prestar atenção aos programas eleitorais 

e procurar saber o que estes querem/prometem fazer no concelho de Vila Real, porque, 

32,9% responderam nem concordo nem discordo(3) o que me leva a crer que algumas 

pessoas apenas não sabem o que cada partido promete fazer porque, efetivamente, não 

procuram saber, já que existem muitos debates e campanhas para ficar a par da situação. 

 

1.19 A Câmara Municipal da igualdade de tratamento para todos os munícipes 

Nesta questão 20,9% dos inqueridos responderam nem concordo nem discordo(3), 

penso que a maioria que escolheu esta opção não está dentro da questão portanto não 

sabem se realmente é igual para todos os munícipes. 40,9% responderam concordo(4) 

contra 25,7% discordo(2), 3% concordo totalmente(5) e 7,5% discordo totalmente(1). 

Perante estes resultados, conclui-se que, realmente o concelho acredita que o tratamento 

por parte da Câmara Municipal é igual para todos os munícipes, mas na minha opinião 

estes números são um bocado próximos, portanto, acredito que deve haver um foco por 

parte da entidade em questão nesta área para realmente ser igual para todos os munícipes 

e também para transmitir ao concelho que realmente é igual. 

 

Dimensão: Expetativas do cidadão, munícipe e eleitor 
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2 

2.1  Acredito que a Câmara Municipal tem capacidade para resolver os 

problemas dos cidadãos 

59,9% dos inqueridos responderam concordo(4) contra 10,7% que responderam 

discordo(2). Na hora da aplicação dos inquéritos, as pessoas nesta questão não tinham 

qualquer dúvida que a Câmara tem a capacidade para resolver os problemas, falta é saber 

se realmente resolvem esses problemas ou querem, de facto, resolver o problema, 23,4% 

responderam nem concordo nem discordo(3), muito provavelmente por essa razão. 

  

2.2  Acredito que a Câmara Municipal tem capacidade para oferecer os serviços 

adequados às necessidades 

 Esta questão é basicamente como a anterior 59,1% dos inquiridos responderam 

concordo(4) contra 6,2% que responderam discordo(2), é semelhante porque, as pessoas 

acreditam que a Câmara possui a capacidade para oferecer esses serviços adequados mas 

não sabem se realmente oferecem, daí existir 27,9% de respostas na opção não concordo 

nem discordo(3). 

 

2.3  Acredito que a Câmara Municipal resolve os problemas de forma rápida e 

eficaz 

Aqui podemos observar a primeira questão em que a Câmara Municipal é vista 

negativamente por o concelho de Vila Real, 23,7% dos inqueridos responderam 

concordo(4), 19% discordo(2) e 9% discordo totalmente(1). Conclui-se que, a Câmara 

Municipal realmente, faz o seu trabalho e resolve os problemas no concelho, mas não é 

eficaz porque demora a resolver os mesmos. Por outro lado, 46,9% dos inqueridos 

responderam nem concordo nem discordo(3) principalmente por duas razões, a primeira 

porque não conhecem a forma de como esse serviço é prestado e a segunda porque nunca 

lhes foi preciso resolver nada em concreto. 

 

2.4  Acredito que a Câmara Municipal tem funcionários competentes e dedicados 

Neste tópico começo por destacar a resposta dos inqueridos nem concordo nem 

discordo(3) de 50,6%, grande parte destas pessoas optaram por esta opção porque nunca 

se deslocaram a Câmara e não conhecem os funcionários da mesma. Por outro lado, 

22,7% dos inqueridos responderam concordo(4), 19,2 discordo(2) e 7,5% discordo 
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totalmente(1). Podemos observar, mais uma vez, outro lado menos bom da Câmara 

Municipal, segundo as pessoas inqueridas, porque perante estes resultados, concluímos 

que as pessoas que realmente entraram em contacto com os funcionários da Câmara 

Municipal não gostaram da experiência e acham que não são competentes ou dedicados. 

A entidade tem uma situação muito importante para analisar e rever porque esta área é 

crucial para transmitir o funcionamento de uma instituição. 

 

2.5  Acredito que a Câmara Municipal se preocupa com o atendimento dos 

munícipes e das empresas 

36,7% dos inqueridos responderam nem concordo nem discordo(3) porque muito 

provavelmente não sabem se a Câmara Municipal se preocupa realmente com este 

atendimento e efetua o mesmo. 36,4% dos inqueridos responderam concordo(4) contra 

20,9% que responderam discordo(2). Nesta questão também nos foi possível obter certas 

opiniões e algum feedback por parte dos inqueridos, porque alguns deles já tinham 

procurado este atendimento para as suas empresas e obtivemos diferentes tipos de 

respostas, contudo, consoante estes números, acredito que a Câmara deve investir mais 

nesta área, não só porque quantas mais empresas existir no concelho mais emprego e 

economia vai haver, mas também porque faz com que a cidade cresça mais e melhor. 

 

QUESTIONÁRIO Nº2 

Dimensão: Desempenho organizacional e qualidade percebida 

 

3 

3.1  A Câmara Municipal está no caminho certo 

Nesta pergunta não há duvidas de que o concelho de Vila Real acredita 

plenamente que a Câmara está no caminho certo já que 66,3% dos inquiridos responderam 

concordo(4) contra 4,7% que responderam discordo(2), tendo a curiosidade de que 7,5% 

responderam concordo totalmente(5), o que vem a confirmar a ideia anteriormente 

transmitida. 
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3.2  A Câmara Municipal preocupa-se em servir as pessoas e as empresas 

instaladas no município 

Nesta questão 50,4% dos inquiridos responderam que concordavam(4) e 7,5% 

responderam discordo(2) e que concordavam totalmente(5). Podemos observar que a 

população sabe que a Câmara Municipal se preocupa em servir as pessoas e as empresas 

instaladas no município e por esta razão, é que Vila Real nestes últimos 4 anos do mandato 

de Rui Santos, considero que, tem avançado e muito, tendo sido construído centenas de 

empresas e postos de trabalho, como foi referido no capítulo anterior. 

 

3.3  A Câmara Municipal cumpre os prazos estipulados e previstos na lei 

55,1% dos inquiridos responderam que nem concordavam nem discordavam(3), o 

que demonstra que, não têm conhecimento destas leis, e talvez, nem se preocupam em 

conhecer, pois elas estão estipuladas e podem ser consultadas. Por outro lado, 25,7% 

responderam que concordavam(4) contra 10,5% que discordavam(2). Consoante estes 

dados apresentados, acredito que o concelho de Vila Real apesar de não estar devidamente 

informado sobre os prazos estipulados, acham que a Câmara cumpre os mesmos. 

 

3.4  A Câmara Municipal tem bases de dados completas e atualizadas 

A opção mais escolhida nesta pergunta foi a nem concordo nem discordo(3), 

porque grande parte dos inquiridos não têm conhecimento de alguma base de dados que 

exista na Câmara, devido principalmente, ao facto de, nunca ter sido preciso recorrer à 

consulta dessa mesma base de dados. 24,4% responderam concordo(4) contra 7,5% que 

discordam(2), portanto, as pessoas sabem que a Câmara Municipal tem a base de dados 

atualizada e completa. Na minha opinião, acredito que tenha também esta base de dados 

completa, pois, já precisei de consultar certos dados e encontrei o que precisava 

atualizado. 

 

3.5  A Câmara Municipal oferece uma variedade de meios de contacto ao cidadão 

56,6% das pessoas inquiridas responderam concordo(4) contra 8,7% que 

discordavam(2), aqui podemos concluir que realmente a Câmara Municipal oferece uma 

variedade de meios de contacto ao cidadão, e o concelho tem noção disso, os resultados 

obtidos neste estudo prova isso, no entanto, 31,9% dos inqueridos responderam nem 

concordo nem discordo(3) o que me leva a pensar que a população de Vila Real não esta 

devidamente informada sobre os meios de contacto que a Câmara oferece ao cidadão, 
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para facilitar este conhecimento a entidade em questão pode procurar transmitir essas 

informações através dos diferentes canais que possui. 

 

3.6  A Câmara Municipal atua de boa-fé com o munícipe 

49,9% dos inquiridos responderam concordo(4) contra 8,7% que responderam 

discordo(2). Desde já, podemos concluir que os vila-realenses acreditam na sua Câmara 

Municipal e quem está a frente da mesma, visto que, metade dos inqueridos concordam 

que eles atuam de boa-fé com o concelho. No entanto, 32,4% respondeu nem concordo 

nem discordo(3), o que me leva a pensar que, estas pessoas têm pouco contacto com a 

entidade ou então não têm uma opinião formada em relação a atitude da mesma. Eu 

considero que, a Câmara tenta sempre interagir com o munícipe da melhor maneira 

possível a fim de beneficiar ambas as partes, pois é assim que o concelho pode evoluir. 

 

3.7  A Câmara Municipal cumpre o que promete ao munícipe e às empresas 

Neste tópico, 51,9% dos inquiridos responderam nem concordo nem discordo(3), 

ou seja, a maioria. Suponho que este resultado é devido às pessoas não ligarem muito às 

campanhas eleitorais e aos debates que existem entre os partidos, isto no caso dos 

munícipes, em relação às empresas é compreensível que não saibam se cumprem ou não 

na sua totalidade, portanto, o facto de não ter conhecimento do que promete às empresas 

pode ter levado a estes números elevados. Contudo, 28.7% responderam que 

concordavam(4) o que dá para perceber que o concelho acredita que a entidade realmente 

cumpre o que promete. 

 

3.8  O horário de funcionamento dos serviços municipais é adequado às 

necessidades das pessoas e organizações 

No que diz respeito ao horário de funcionamento dos serviços municipais 31,4% 

dos inquiridos responderam que nem concordam nem discordam(3), a razão pela qual 

este número é tão elevado, para mim, é porque, não conhecem os horários. Na minha 

opinião, estes horários deviam ser mais flexíveis, acho que apenas o horário da hora de 

almoço é que é mais acessível às pessoas, visto que, muitas destas trabalham até às 19:00h 

ou mesmo até as 20:00h. 22,4% responderam que discordam(2), ou seja, vem de encontro 

à minha ideia muito possivelmente. Por outro lado, 37,4% concordam(4) que estes 

horários são adequados as pessoas e às organizações. 
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3.9  Os tempos de espera são aceitáveis e suportáveis 

No que toca ao tempo de espera, 41,6% dos inquiridos concordam(4) que é 

aceitável contra 16,2% que discordam, portanto dá para perceber que realmente a 

população acha aceitável e suportável os mesmos. Já 34,7% dos inqueridos não 

concordam nem discordam(3), penso que se deve ao facto de estes ainda não terem 

precisado de se dirigir à entidade em questão. Considero que, os tempos de espera são 

aceitáveis, já que, nas reuniões que tivemos ao longo do estágio curricular nunca 

esperamos mais que 5 minutos para o começo das mesmas. 

 

3.10  Os procedimentos e os modelos de requerimentos têm uma linguagem 

simples e compreendida por todos 

Quanto a este procedimentos e modelos de requerimentos 42,9% dos inquiridos 

respondeu que concorda(4),ou seja, que estes têm uma linguagem simples e que são de 

fácil compreensão contra 16,7% que discordam(2). Já 35,9% dos inqueridos não 

concordam nem discordam(3), muito devido ao facto de não terem conhecimento dos 

mesmos, pois, nunca foi preciso recorrer a eles até à data. Na minha opinião, estes 

procedimentos são de fácil compreensão tirando um ou outro que requer mais termos 

técnicos específicos da área em questão. 

 

3.11  O desempenho organizacional do município corresponde às expetativas dos 

cidadãos e das empresas 

No que toca ao desempenho organizacional do município 43,9% dos inquiridos 

concorda(4) que, este, corresponde às expetativas dos cidadãos e das empresas e 17% 

discorda(2). Consoantes estes números podemos deduzir que, o município de Vila Real 

corresponde as expetativas que os cidadãos e as empresas têm para se afixar no mesmo, 

quer seja para viver ou trabalhar, em termos do seu desempenho organizacional. Na minha 

opinião, sendo vila-realense, tenho que partilhar da mesma ideia porque acredito que Vila 

Real é uma cidade acolhedora e a crescer cada vez mais. No entanto, existe 36,4% dos 

inqueridos que nem concordam nem discordam(3), aqui creio que a Câmara Municipal 

deve transmitir as informações necessárias ao concelho para que este, esteja mais 

sensibilizado nesta matéria. 
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3.12  O desempenho da Câmara Municipal está ao mesmo nível da Câmara 

Municipal ideal e recomendável 

Em relação ao desempenho da Câmara Municipal estar ao mesmo nível da Câmara 

Municipal ideal e recomendável 37,2% das pessoas inquiridas responderam nem 

concordo nem discordo(2), aqui penso que estas pessoas optaram por esta resposta porque 

acham que a Câmara ainda não está no ideal, na minha opinião, qualquer Câmara 

Municipal seja de onde for é muito difícil estar ao nível ideal, porque não é fácil agradar 

a toda a gente mas creio que a Câmara Municipal de Vila Real está no patamar de 

recomendável e 39,7% dos inqueridos partilham em parte da minha opinião, já que, 

responderam concordo(4). 12,5% das pessoas inqueridas responderam que 

discordavam(2), logo, o concelho acredita no desempenho da sua Câmara Municipal. 

 

3.13  A localização dos serviços municipais é adequada para os munícipes e 

empresas 

Relativamente à localização dos serviços municipais 54,4% dos inquiridos 

concordam(4) que é adequada para os munícipes e empresas contra 7,5% que 

discordam(2) o que demonstra que a população está satisfeita com esta localização, ainda 

assim, 32,4% responderam nem concordo nem discordo(3), talvez por muitos destes 

serviços serem perto da sua zona e outros serem mais distantes e então não deram a sua 

opinião ou então simplesmente porque não utilizam assim tantas vezes esses serviços e 

acabam por não ter uma opinião em concreto. 

 

3.14  O mobiliário e os equipamentos dos serviços municipais são modernos e 

adequados à função 

No que diz respeito ao mobiliário e ao equipamentos que os serviços municipais 

possuem 57,9% respondeu que nem concorda nem discorda(2), talvez porque apenas 

conhecem um ou outro serviço e não a maior parte deles, daí, não terem uma opinião 

formada sobre este tema mas isto significa que mais de metade dos inqueridos, 

potencialmente, não conhecem os serviços municipais, portanto, a Câmara Municipal 

pode sempre optar por fazer tomar medidas para os cidadãos ficarem a conhecer melhor 

os mesmos, passando até, quem sabe, por renovar a página oficial da internet da Câmara 

Municipal a fim de mostrar os espaços indicados, visto que, na minha opinião 57,9% dos 
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inquiridos ainda representa uma boa parte da população que potencialmente não conhece 

certos serviços que deviam conhecer ou até mesmo a sua localização. Ainda assim, 31,4% 

dos inquéritos responderam que concordam(4), ou seja, os equipamentos e o mobiliário 

são modernos e adequados à função. 

 

3.15  Os locais de atendimento são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida 

Em relação aos locais de atendimentos 44,9% dos inquiridos responderam que 

nem concordam nem discordam(3) pois não conhecem muitos destes locais de 

atendimento, sendo assim, optaram por escolher esta resposta. Já 26,9% responderam 

concordo(4) contra 15% que discordam(2). Considero que, estes números são 

relativamente próximos, por isso, a Câmara pode optar por criar mais destes acessos e se 

possível em todos os locais de atendimento, sei que existem alguns locais de atendimentos 

que já têm esses acessos, mas também existe outros que não os têm. 

 

3.16  Os locais de atendimento e dos serviços são cómodos, agradáveis, limpos e em 

bom estado de conservação 

Relativamente aos locais de atendimento as respostas obtidas vem de encontro as 

questões anteriores porque como não se conhece esses locais de atendimento é difícil de 

classifica-los, por isso 43,4% dos inquiridos responderam nem concordo nem discordo(3) 

porque simplesmente não conhecem os locais. Por outro lado, 37,4% concordam(4) que 

esses locais são, de facto, cómodos, agradáveis, limpos e em boa estado de conservação 

contra 10,5% que discordam(2). Aqui, nota-se que, realmente estes locais, segundo os 

números, são cómodos, agradáveis, limpos e em bom estado de conservação, conhecendo 

alguns deles, partilho da mesma opinião que os 37,4%. 

 

3.17  O horário de funcionamento dos serviços municipais é adequado às 

necessidades das pessoas 

No que toca ao horário de funcionamento dos serviços municipais 38,9% dos 

inquiridos concordam(4) que este é adequado às necessidades das pessoas contra 20,7% 

que discordam(2). Segundo estes números o concelho possui horários que são razoáveis 

para as necessidades das pessoas, isto é, vão dando, mas poderiam ser melhores. Na minha 

opinião, como referi anteriormente, acho que deviam ser alargados, muitos deles, porque 

uma grande parte da população trabalha até as 19:00h ou até às 20:00h e isso torna 
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impossível recorrer a certos serviços a não ser que peça ao patrão para entrar mais tarde 

ou algo do género. 

 

 

3.18  Os funcionários são simpáticos, prestam atenção e estão disponíveis para o 

atendimento 

Relativamente aos funcionários, 38,9% responderam concordo(4), portanto 

acham que estes são simpáticos, prestam atenção e estão disponíveis para o atendimento, 

sendo que 20,7% responderam que discordavam(2). Consoante estes resultados, o 

concelho de Vila Real acha que os funcionários estão de acordo com as expetativas. Já 

32,9% dos inquiridos responderam nem concordo nem discordo(3), aqui considero que 

há de tudo um pouco, isto é, há funcionários que realmente são simpáticos e estão sempre 

prontos para ajudar uma pessoa, como existe também o oposto, pessoas que deviam ajudar 

e até ser mais flexíveis mas por alguma razão inexplicável não o são. 

 

3.19  Os funcionários compreendem as necessidades de cada munícipe/empresa 

No que toca aos funcionários compreenderem as necessidades de cada 

munícipe/empresa, 28,7% dos inquiridos responderam que concordam(4), 18,5% que 

discordam(2) e 7,2% que discordam totalmente(1), como se pode observar estas duas 

opiniões da população de Vila Real são semelhantes em termos de estatísticas, como eu 

referi na pergunta anterior, existe de tudo um pouco, portanto, tanto há funcionários que 

realmente compreendem essas necessidades como há aqueles não certamente não vão 

compreender todas essas necessidades. Por isso, acho que os 42,6% que responderam nem 

concordo nem discordo(3) partilham dessa opinião e optaram por esta resposta. Creio que, 

a Câmara Municipal deve-se focar neste aspeto dos funcionários porque, realmente, é um 

assunto importante e deve ter a atenção merecida. 

 

3.20  Os funcionários informam o percurso que os processos passarão até serem 

resolvidos 

Relativamente aos funcionários informarem o percurso que os processos passarão 

até serem resolvidos 31,2% dos inquiridos responderam que concordavam(4), isto é, que 

efetivamente, os funcionários informam as pessoas desse percurso, já 18% dos inqueridos 

responderam discordo(2). Neste tema, considero que, realmente os funcionários tentam 

sempre explicar o melhor possível sobre o percurso que o processo em questão ira passar 
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até ser resolvido, claro que existe sempre um ou outro que pode não explicar mas regra 

geral explicam sempre, por isso, o porque de 38,7% dos inqueridos ter respondido que 

nem concorda nem discorda(3), a meu ver, é um bocado confuso, só se realmente estas 

pessoas quando foram atendidas por funcionários nunca lhes disseram o que iria 

acontecer, nunca perguntaram como é que era esse mesmo processo porque, talvez, não 

queriam saber ou então porque, realmente nunca estiveram em contacto com os 

funcionários da Câmara Municipal. 

 

3.21.  Os funcionários são rápidos, competentes e eficazes 

No que diz respeito aos funcionários da Câmara Municipal 29,7% dos inquiridos 

responderam que concordam(4) que, estes são rápidos, competentes e eficazes, 19,7% 

responderam discordo(2) e 10,5% responderam discordo totalmente(1). Visto estes 

resultados, acho que a Câmara Municipal deve tomar algumas medidas e ver realmente 

se a população de Vila Real acha que os funcionários não são competentes, basicamente, 

30% dos inqueridos não estão satisfeitos com os respetivos funcionários da Câmara e se 

assim é deve haver um controlo adequado para averiguar a situação. Por outro lado, 38,7% 

respondeu que nem concorda nem discorda(3), o que me leva a pensar que estas pessoas 

optaram por esta resposta porque é raro se deslocarem à Câmara Municipal e então não 

têm contacto suficiente com os funcionários para avalia-los. 

 

3.22  Os funcionários atendem com clareza, educação e cortesia 

Relativamente ao atendimento dos funcionários 40,6% dos inquiridos 

responderam concordo(4) contra 16,7% que discordam(2), portanto, contrariamente a 

questão anterior, o concelho de Vila Real acha que os funcionários são, de facto, claros, 

educados e têm cortesia no atendimento. 35,2% responderam nem concordo nem 

discordo(3), talvez por a mesma razão que apresentei na questão anterior, ou seja, não se 

deslocam vezes suficientes ou até nenhuma à Câmara Municipal para ter o contacto 

necessário com os funcionários. 

 

3.23  Os funcionários têm os conhecimentos necessários para responderem às 

perguntas e às necessidades das pessoas 

No que toca aos conhecimentos dos funcionários da Câmara Municipal de Vila 

Real 29,7% dos inquiridos concordam(4) que estes têm os conhecimentos necessários 

para responder às perguntas e às necessidades das pessoas mas 22,9% discordam(2) e 



56 

 

4,2% discordam totalmente(1). Mais uma vez, quando se fala da competência dos 

funcionários da Câmara Municipal as pessoas têm dúvidas em relação a essa competência, 

portanto, como já referi anteriormente, a Câmara deve mesmo focar-se neste aspeto dos 

funcionários porque os funcionários de uma entidade são os primeiros a transmitir a ideia 

do que essa entidade realmente é, e para o público geral são eles que transmitem a imagem 

dessa entidade. Os outros 41,6% dos inquéritos responderam que nem concorda nem 

discorda(3), ou seja, presume que, mais uma vez, estas pessoas não se deslocam o 

suficiente à instituição em questão.  

 

3.24  Os funcionários utilizam uma linguagem simples e compreensível 

Em relação à linguagem utilizada por os funcionários 45,1% das pessoas 

inquiridas responderam concordo(4), ou seja, utilizam, efetivamente, uma linguagem 

simples e compreensível, 15,5% responderam discordo(2), visto que a discrepância entre 

estas duas percentagens é relativamente elevada, presumo que as pessoas que optaram 

por a opção de discordo tenham sido abordadas por um tipo de funcionário que recorria 

a termos mais técnicos o que dificultava a compreensão das mesmas. 33,7% responderam 

nem concordo nem discordo, o que vem de encontro à opinião transmitida nas questões 

anteriores da pouca mobilização das pessoas à Câmara Municipal. 

 

3.25  Os funcionários esclarecerem as dúvidas das pessoas e das empresas 

Respetivamente aos funcionários esclarecerem as dúvidas das pessoas e das 

empresas 47,6% dos inquiridos responderam nem concordo nem discordo(3), pode-se, 

assim, associar este número elevado, ao facto de, as pessoas realmente não se deslocarem 

à Câmara Municipal principalmente para tirar dúvidas, podemos ainda, associar este 

resultado também, ao facto de, os inqueridos não saberem se realmente os funcionários 

desta instituição realmente conseguem esclarecer as dúvidas às empresas. Posto isto, 

28,2% responderam concordo(4) contra 16,7% que discordam(2) e 4,5 que discordam 

totalmente(1), na minha opinião, esta estatística continua a ser preocupante, porque 

quando a competência dos funcionários é posta em causa, os números não são muito 

favoráveis para os mesmos. 

 

3.26  Os funcionários merecem a confiança dos munícipes 

No que toca aos funcionários merecerem a confiança dos munícipes 35,9% das 

pessoas inquiridas concordam(4) que os funcionários devem ter a confiança dos 
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munícipes e 4,2% concordam totalmente(5), já 15,2% discorda(2) e 9% discorda 

totalmente(1), consoante estes resultados a população de Vila Real acha que os 

funcionários merecem a confiança dos munícipes, tirando os 34,2% que responderam 

nem concordo nem discordo(3), simplesmente por não terem o tal contacto com os 

funcionários e não saberem como realmente funciona esse atendimento. 

 

3.27  Globalmente, a Câmara Municipal presta um serviço de qualidade 

Relativamente ao serviço prestado por a Câmara Municipal de Vila Real 48,6% 

dos inquiridos respondeu concordo(4),ou seja, acham que realmente a entidade em 

questão, no geral, tem um serviço de qualidade para oferecer à população, 5,7% das 

pessoas ainda concordam totalmente(5), contra 13,5% que discorda(2). Portanto, pode se 

afirmar que o concelho de Vila Real no geral gosta dos serviços prestados pela Câmara 

Municipal, no geral. Volto a frisar, que algumas das pessoas optam por responder nem 

concordo nem discordo(3) como é o caso de 29,2% dos inqueridos, pelo simples facto de, 

não precisarem de se deslocar à instituição. 

Dimensão: Valor percebido 

 

4 

4.1  As taxas cobradas são consonantes com a realidade económica do cidadão 

No que toca às taxas cobradas ao cidadão consonante a realidade económica, 

33,4% das pessoas inquiridas responderam discordo(2) e 4,2% discordo totalmente(1) 

contra 12% que concorda(4). Com os números aqui apresentados, podemos concluir que, 

a população de Vila Real não está satisfeita com as taxas que são cobradas ao cidadão 

tendo em conta a realidade económica do mesmo, ou seja, acham que são demasiado 

elevadas. Já 48,9% das pessoas responderam nem concordo nem discordo(3), assim 

suponho que, como muitos jovens responderam a este inquérito, não devem ter a noção 

das taxas cobradas e portanto decidiram optar por esta resposta. Nesta área, acho que a 

Câmara Municipal deve sempre rever as taxas que são cobradas a todas as famílias, pois 

existe muitas diferenças entre os diferentes tipos de famílias do concelho e então, deve 

tentar sempre ser o mais correta possível e ajudar quem mais precisa. 

 

4.2  A qualidade dos serviços justifica as taxas cobradas pela Câmara Municipal 

Em relação à qualidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Vila 

Real, 33,4% dos inquiridos discorda(2) que as taxas cobradas são justificadas, ou seja, 
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acham que são demasiado caras para o serviço que é prestado e não se justifica, por outro 

lado 13% das pessoas inqueridas concorda(4) com as taxas cobradas. 47,9% das pessoas 

optaram então por responder nem concordo nem discordo(3), presumo, outra vez, que a 

maioria destas pessoas são os jovens que se disponibilizaram para responder ao nosso 

questionário e então não tem o conhecimento que é preciso para falar sobre as taxas 

cobradas. Na minha opinião, como referi anteriormente, a instituição deve manter o foco 

nesta área a fim de encontrar a melhor solução possível para ambas as partes, já que, isso 

vai beneficiar toda a gente e inclusive a cidade. 

 

4.3  O processo de pagamento é simples e rápido 

Neste tópico 40,1% das pessoas inquiridas responderam concordo(4) que, 

efetivamente, o processo de pagamento é simples e rápido e 7,5% respondeu discordo(2). 

Aqui entra a tal questão e ideia da população no geral que, para pagar é sempre fácil e 

rápido e se fosse para receber, demorava sempre mais. Mais uma vez 45,1% dos 

inqueridos responderam nem concordo nem discordo(3), portanto, volto a frisar que deve 

ter sido os jovens que ainda não têm essa obrigação de pagar qualquer tipo de taxas. 

 

4.4  Os meios de pagamentos das taxas são adequados ao cidadão 

Em relação aos meios de pagamentos das taxas 26,4% dos inquiridos responderam 

que concordam(4), isto é, para eles os meios são adequados contra 19,5% discordo(2) e 

4,2 discordo totalmente(1). Visto estes números, podemos supor que há mais pessoas a 

concordar que discordar, no geral, o concelho acredita que os meios são adequados, na 

minha opinião, estes são realmente adequados, mas, ao mesmo tempo, alguns deles são 

“chatos” para algumas pessoas, refiro-me principalmente aos idosos que muitas vezes não 

têm como se deslocar aos locais a fim de efetuar o pagamento porque nem todos têm 

conta bancária. A opção mais escolhida por os inqueridos foi a de nem concordo nem 

discordo com 48,4%. Acredito, mais uma vez, que é devido aos jovens que 

disponibilizaram o seu tempo para ajudar e responder ao nosso inquérito. 

 

4.5  Os prazos de pagamentos são razoáveis e ajustados ao cidadão 

Nesta questão, começo por realçar que a maioria dos inquiridos, 51,4% respondeu 

nem concordo nem discordo(3), o que suponho que é devido à mesma razão que 

mencionei nas duas questões anterior relativamente aos jovens. No entanto, 27,9% 

concorda(4) com estes prazos contra 16,5% que discorda(2). Considero que, alguns 



59 

 

prazos de certos serviços podiam mudar de forma a ajudar o cliente, por exemplo, um 

cliente que receba dia 19 e tem que pagar um serviço até dia 17, podia haver um bom 

senso de ambas as partes e tentar resolver a situação sem ter que pagar juros, de resto, 

acredito que os prazos são ajustados e razoáveis. 

 

QUESTIONÁRIO Nº3  

Dimensão: satisfação do munícipe  

 

5 

5.1  Ação Social 

Relativamente à ação Social 53,4% das pessoas inquiridas responderam nem 

insatisfeito nem satisfeito(3), visto que, é a maioria, acho que a Câmara Municipal deve 

procurar informar melhor o concelho sobre o que é, exatamente, a ação social, porque, 

com estes resultados pressuponho que o cidadão não esta devidamente informado do que 

é a ação social ou o que a Câmara Municipal oferece neste ramo. Ainda assim, 28,7% dos 

inqueridos responderam satisfeito(4) contra 10,7% insatisfeito(2), portanto, uma parte do 

concelho está, efetivamente, a par do que é a ação social, o que significa também, que a 

outra parte, talvez, deve informar se melhor sobre o assunto em questão. 

 

5.2  Apoio ao emigrante 

No que toca ao apoio ao emigrante, 73,3% dos inquiridos responderam nem 

insatisfeito nem satisfeito(3), e olhando para estes números, acho que a população de Vila 

Real não está a par deste apoio que é oferecido por parte do munícipe, daí estes resultados 

mas acho que não é muito preocupante porque nem todos são emigrantes e este apoio não 

deve ser muito procurado, contudo, pode sempre criar palestras ou algo do género para 

informar as pessoas sobre esta área porque também não têm nada a perder com isso. 

Todavia, 16,2% respondeu satisfeito(4) contra 4,7% insatisfeito(2) e 5,7 totalmente 

insatisfeito(1), o que me leva a pensar sobre este apoio e considerando estes números, 

suponho que alguns emigrantes procuram este tipo de apoio, talvez, se houve-se mais 

informação sobre o mesmo, poderia existir mais pessoas a procurar essa oferta, portanto, 

nunca é de mais transmitir e divulgar este apoio nos diferentes canais disponíveis por 

parte do munícipe. 
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5.3  Águas e saneamento 

Relativamente às águas e ao saneamento, sempre houve muita discussão no 

concelho de Vila Real sobre o valor dos mesmos. Vila Real é um dos concelhos do Norte 

que tem a fatura da água mais cara e então este tema sempre gerou muita polémica aos 

habitantes. Contudo, 49,9% dos inquiridos responderam que estão satisfeitos(4) contra 

21,2% insatisfeito(2) e 10,5% totalmente insatisfeito(1). Perante estes resultados, 

pressuponho que, o concelho está cada vez mais satisfeito com a fatura da água porque 

desde que o partido socialista ganhou as eleições autárquicas, o Eng. Rui Santos 

conseguiu baixar o preço desta fatura, é verdade que existe um número significativo de 

pessoas insatisfeitas mas acredito que seja devido ao saneamento, porque, na minha 

opinião, a água em si não é cara, o preço que se paga pelos serviços que vêm juntos com 

a fatura da água, como os saneamentos, isso sim, é caro, logo, A Câmara Municipal deve 

procurar baixar estes preços, a fim de, o cidadão ficar satisfeito com o serviço. 

 

 

5.4  Ambiente 

Relativamente ao ambiente 51,6% das pessoas inquiridas responderam que estão 

satisfeitas(4) contra 10,7% insatisfeitas(2), o que demonstra, nos tempos que correm, o 

munícipe está cada vez mais atento e preparado para combater os problemas ambientais, 

inclusive, criam ações de formação e de sensibilização sobre este tema. Ainda assim, 

27,2% dos inqueridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), o que considero, 

que esta parte da população de Vila Real deve procurar informar-se mais e melhor sobre 

o que o munícipe tem vindo a oferecer e praticar, no que toca, a questões ambientais. 

 

5.5  Arquivo 

No que diz respeito ao arquivo municipal, 64,6% dos inquiridos responderam nem 

insatisfeito nem satisfeito(3), o que demonstra, uma pouca procura deste serviço a nível 

municipal, talvez por nunca ter havido essa necessidade. No entanto, 20,7% responderam 

que estão satisfeitos(4) com este serviço contra 9% insatisfeitos(2) e 4,2% totalmente 

insatisfeitos(1). Nesta área, partilho da mesma opinião que as pessoas insatisfeitas 

simplesmente porque, quando me dirigi a este serviço por duas vezes, não tinha a 

informação que eu procurava e acho que essa informação devia estar presente num 

arquivo municipal, visto tratar-se de informação relativa ao munícipe. 
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5.6  Cemitérios 

Neste tópico, 34,2% das pessoas inquiridas responderam nem insatisfeito nem 

satisfeito(3), portanto, acredito que, esta percentagem representa as pessoas que não 

frequentam esses locais ou até mesmo que nunca lhes foi necessário frequentar. Já 48,1% 

dos inqueridos estão satisfeitos(4) com os cemitérios do munícipe contra 9% 

insatisfeitos(2), logo, o munícipe em termos de cemitérios, acredito que tem feito bom 

serviço e é algo que deve continuar a fazer. 

 

5.7  Cobranças e fiscalização 

Relativamente às cobranças e fiscalização do munícipe, pessoalmente não posso 

opinar porque não conheço muito bem como são estes processos e como 52,1% dos 

inquiridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), acredito que partilhem da 

minha opinião nesta área. Porém, 24,7% das pessoas estão satisfeitas(4), 2,7% totalmente 

satisfeitas(5) contra 18% insatisfeitas(2) e 3% totalmente insatisfeitas, consoante esta 

estatística, grande parte da população do concelho de Vila Real deve estar, efetivamente, 

satisfeita. 

 

5.8  Contabilidade e tesouraria 

Nesta pergunta, os resultados obtidos são semelhantes à pergunta anterior, logo, 

os 56,6% das pessoas inquiridas que responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), 

acredito que tenha sido pelo mesmo motivo que expliquei na questão anterior. Mesmo 

assim, 22,4%´das pessoas estão satisfeitas(4) contra 15,2 insatisfeitas(2), o que se 

pressupõe, que o concelho está mais ou menos satisfeito com estes serviços mas deve 

existir um reforço por parte do munícipe a fim de combater estes números, porque quanto 

maior for o nível de satisfação do munícipe melhor será para ambas as partes. 

 

5.9  Comissão de proteção de crianças e jovens 

Nesta questão obtemos 79,3% de respostas na opção nem insatisfeito nem 

satisfeito(3), o que revela uma certa falta de conhecimento por parte do concelho de Vila 

Real sobre estas associações, aqui acho que o munícipe deve intervir e fazer chegar a toda 

a gente informação sobre estes tipos de instituições, porque não só são importantes mas 

também, pode haver pessoas a precisar da ajuda das mesmas e não sabem como proceder 

a fim de obter essa ajuda. Visto que, 13,2% responderam satisfeitos(4) contra 4,5% 
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insatisfeitos(2) e 3% totalmente insatisfeitos(1), acredito que, esta parte da população 

conhece estas instituições porque, talvez, tenha sido obrigada a recorrer às mesmas. 

 

 

 

 

5.10  Cultura 

A satisfação com o munícipe de Vila Real por parte da sua população no que toca 

à cultura é muito elevada, visto que, 59,3% dos inquiridos respondeu que está 

satisfeito(4), 3% totalmente satisfeito(5) contra 7,5% insatisfeito(2) e 2,7% totalmente 

insatisfeito(1). Partilho da mesma opinião dos inqueridos que responderam satisfeito. Nos 

últimos 4 anos, Vila Real em termos de cultura avançou bastante, principalmente com 

iniciativas que o munícipe teve perante a cidade e com o teatro municipal. Por outro lado, 

27,4% dos inqueridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), suponho assim, 

que estes, não estão muito por dentro da cultura do concelho ou então pelo que tem sido 

desenvolvido nos ultimas anos nesta área. 

 

 

5.11  Desporto 

O desporto sempre foi uma tradição em Vila Real muito enraizada na sociedade e 

isso é visível, sobretudo, no brasão da cidade, na palavra “aleu” que, resumindo, significa 

“stick” e está ligado ao hóquei em patins. 57,4% das pessoas inquiridas responderam que 

estão satisfeitas(4) com o munícipe no que toca ao desporto contra 3,5% insatisfeitas(2) 

e 7,2% totalmente insatisfeitas(1). Estes números dizem tudo sobre o munícipe, é uma 

realidade que cada vez mais Vila Real aposta no desporto. Na minha opinião, e sendo um 

amante de desporto, tenho que agradecer ao munícipe por estes últimos 4 anos porque o 

desporto tem vindo a crescer e bastante, apostando nas camadas jovens nos em muitas 

equipas da região, construindo pavilhões desportivos, remodelação dos campos de futebol 

mudando o piso de terra batida para relvado sintético, estão agora também a recuperar e 

a apostar numa associação que durante muitos anos foi, junto com o Vila Real, uma das 

equipas mais conhecidas  da região o Bairro latino, e isso para mim, é um motivo de 

orgulho como vila-realense. Todavia, 28,9% das pessoas inqueridos optaram por 

responder nem insatisfeito nem satisfeito(3), presumo que não tenham grande ligações ao 
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desporto, não apreciam ou então simplesmente não estão a par de tal mudanças. Considero 

que, o munícipe deve continuar a apostar no desporto da região como tem vindo fazer. 

 

5.12  Educação e formação 

Relativamente à educação e formação do munícipe o cidadão parece estar muito 

satisfeito, visto que, 53,1% das pessoas inquiridas responderam que estão satisfeitas(4), 

4,5% totalmente satisfeitas(5) contra 6,2% insatisfeitas(2) e 4,2% totalmente 

insatisfeitas(1). Estes resultados falam por si, a população de Vila Real está, efetivamente, 

contente com o plano que o munícipe tem para a educação e formação. Pessoalmente sou 

da mesma opinião que a maioria das pessoas, já que, a Câmara Municipal tem iniciativas 

muito interessantes nesta área como, oferecer livros e material escolar às famílias mais 

carenciadas, apostam também na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro e na 

formação dos jovens. Contudo, 31,9% respondeu nem insatisfeito nem satisfeito(3), 

acredito porque estas pessoas não estão por dentro das ofertas e do que foi feito por parte 

do munícipe nos últimos anos e daí terem respondido desta forma. 

 

5.13  Escolas 

Em termos de satisfação do munícipe com as escolas, 59,1% dos inquiridos 

responderam satisfeito(4) contra 10,7% insatisfeito(2), perante esta lacuna percentual 

entre as opções escolhidas por as pessoas, acredito que, o cidadão está realmente satisfeito 

com o trabalho que foi realizado ao longo dos últimos anos no que toca às escolas. 

Considero que, o trabalho que que tem sido feito até á data realmente foi muito importante 

para o munícipe, inclusive, a criação de uma escola em Andrães que vai receber todos os 

alunos da zona sudeste do concelho de Vila Real e ainda está planeada a construção de 

mais dois centros escolares do mesmo género para o concelho. No entanto, 22,9% das 

pessoas inqueridas optou por responder nem insatisfeito nem satisfeito(3), acho que pode 

ser devido ao facto de não estarem dentro do assunto e então não têm conhecimentos de 

medidas como a mencionada anteriormente e mesmo da carta educativa que a Câmara 

Municipal oferece ao concelho. 

 

5.14  Higiene e limpeza urbana 

Neste tópico os resultados são visíveis a toda a gente, pois, 44,6% respondeu 

satisfeito(4), 10,5% totalmente satisfeito(5) contra 9% insatisfeito(2) e 4,2% totalmente 

insatisfeito(1), o que indica, que Vila Real têm uma preocupação acrescida com as 
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questões de higiene e limpeza e considero esta questão muito importante, pois, a limpeza 

urbana é muito importante para não haver incêndios e para termos uma cidade mais limpa, 

verde e sem qualquer tipo de poluição, acredito que quando se fala de higiene e limpeza 

urbana também é preciso ter em conta o civismo das pessoas, se todas as pessoas tiverem 

civismo e não estragar nem poluir a cidade, ambas as partes ficam a ganhar. 31,7% 

responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3) o que pode indicar precisamente essa falta 

de civismo por parte de algumas pessoas ou então a falha por parte do munícipe a limpar 

certas zonas com mais dificuldade de acesso. 

 

5.15  Loteamento e obras particulares 

Nesta área é sempre difícil ter noção do que se vai passando porque nem toda a 

gente conhece os projetos que vão ser feitos, por isso, na minha opinião, é que 61,6% dos 

inquiridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3). Por outro lado, 23,4% 

respondeu satisfeito(4) contra 9% insatisfeito(2), o que mostra algum conhecimento 

nestas obras. Existem algumas obras a serem realizadas por particulares neste momento, 

a JOM e dois centros hospitalares privados, que demonstra, de facto, que a cidade de Vila 

Real começa a atrair grandes investimentos por particulares. 

 

5.16  Mercados e feiras 

Relativamente a mercados e feiras o cidadão está satisfeito com o munícipe, como 

prova os resultados obtidos, 56,1% responderam satisfeito(4) contra 6% insatisfeito(2). 

Neste momento, existem mercados e feiras dois dias por semana, terça-feira e sexta-feira, 

o que faz muita gente do meio rural deslocar-se à cidade para então marcarem presença 

nestas atividades, acredito que estas são importantes não só para a população que, obtém 

certos tipos de produtos e afins a um preço mais acessível, mas também porque é uma 

fonte de economia importante para a cidade e economia gera economia. 32,2% nem estão 

insatisfeitos nem satisfeitos(3) portanto, não devem frequentar estes eventos o suficiente 

para ter um opinião formada sobre o assunto. 

 

5.17  Parques e jardins 

Relativamente aos parques e aos jardins do munícipe, a população está muito 

satisfeita como se pode comprovar com os resultados obtidos no nosso estudo, pois, 

61,1% das pessoas inquiridas responderam satisfeito(4), 10,5% totalmente satisfeito(5) 

contra 5,7% insatisfeito(2) e 3,2% totalmente insatisfeito(1), os resultados falam por si, a 
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população no geral está contente neste aspeto. 19,5% das pessoas optaram por responder 

nem insatisfeito nem satisfeito(3), portanto, o munícipe deve, talvez, apostar em mais 

parques e jardins com o objetivo de baixar esta percentagem, apesar de ser pouca. 

 

 

 

 

 

5.18  Património 

No que toca ao património, 54,6% dos inquiridos estão satisfeitos(4) contra 4,5% 

insatisfeitos(2), logo, no geral o munícipe está contente com o património que possui e 

pessoalmente sou da mesma opinião, Vila Real tem um bom património e aqui a Câmara 

Municipal deve procurar ofertas e apostas para continuar a resguardar este património e, 

quem sabe, investir nele. Já 33,4% das pessoas optaram por responder nem insatisfeito 

nem satisfeito(3), oque me leva a crer que, este número representa aquelas pessoas que 

pouco ou nada conhecem sobre o património de Vila Real e por isso, não têm uma opinião 

formada sobre este. 

 

5.19  Serviços veterinários 

Para se poder responder com precisão a este tema é preciso usufruir dos serviços 

veterinários, ou seja, ter um animal de estimação para tal, daí achar que 56,1% dos 

inquiridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3) simplesmente porque não têm 

qualquer tipo de animal de estimação. Porém, 24,4% responderam satisfeitos(4) contra 

12,2 insatisfeitos(2), segundo estes dados e também a minha opinião, Vila Real possui 

bons serviços veterinários, principalmente na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto 

Douro, pois já tive que usufruir deles e gostei dos mesmos, existe também um canil 

intermunicipal onde se pode adotar animais, entre outros serviços. 

 

5.20  Trânsito e rede viária 

Vila Real tem vindo a crescer muito nos últimos anos e como tal a sua rede viária 

também. Contudo, o trânsito em Vila Real, na minha opinião, é um problema constante, 

principalmente nas horas de ponte. 22,7% partilha da minha opinião, pois responderam 

que estão insatisfeitos(2) apesar de 47,9% das pessoas inquiridas responderem que estão 

satisfeitos(4) com o trânsito e rede viária. Este tema foi muito utilizado, este ano, como 
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estratégia politica por parte do Partido Social Democrático para atacar o Partido Socialista 

na campanha realizada para as autárquicas realizadas no dia 1 de outubro. Considero que 

a Câmara Municipal deve rever esta matéria, porque é realmente um problema um bocado 

preocupante para a cidade, considerar todas as ideias e propostas a fim de encontrar 

solução para resolver este problema juntamente com o munícipe. 

 

 

Dimensões: níveis de satisfação com os eixos de intervenção politica do executivo 

municipal 

 

5.21  Ambiente: revitalizar espaços públicos, racionalizar recursos naturais, 

preservar o ambiente, qualidade do ar…  

No que toca à revitalização do ambiente em termos de espaços públicos, 

racionalizar recursos naturais e à preservação do mesmo, 57,4% das pessoas inquiridas 

estão satisfeitas(4) com o trabalho que tem vindo a ser realizado por o executivo 

municipal, 10,5% responderam totalmente satisfeitos contra 3% insatisfeitos(2), portanto, 

é mais que obvio o sentimento que o concelho de Vila Real tem nesta área, pessoalmente 

partilho da mesma opinião, acho que está a ser bem gerido por o executivo. Já 25,9% 

responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), suponho que não estejam por dentro das 

funções do executivo municipal e as estratégias que utilizaram para esta questão. 

 

5.22  Cultura e lazer: congressos, museus, eventos, espetáculos, festas...   

No que diz respeito à cultura e ao lazer do município, 59,4% das pessoas 

inquiridas responderam satisfeito(4), 15,2% totalmente satisfeito contra 4,7% 

insatisfeito(2) e 1,5% totalmente insatisfeito(1), como se pode concluir destes resultados, 

o munícipe está mais que satisfeito com o executivo municipal nesta área. Na minha 

opinião, estes dados traduzem bem a realidade que se vive em Vila Real no momento, 

existem muitos eventos que a Câmara Municipal organiza, em termos de espetáculos trás 

artistas de nome nacional e internacional para cantarem na praça do município, em termos 

de festas, são João, são Pedro, santo António, entre outras, a aderência foi muito grande, 

congressos também tivemos a pouco tempo um congresso ibérico de política, onde esteve 

presentes pessoas muito importantes, nomeadamente, presidentes como António Costa. 

Neste aspeto, acho que ninguém se pode queixar que o concelho tem vindo a melhorar e 
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muito, resta só congratular a intervenção política do executivo municipal pelo excelente 

trabalho que tem vindo a realizar. 

 

5.23  Desporto: existência de equipamentos desportivos e lazer, promoção de 

atividade desportiva (escolar), atividade física como ocupação de tempos 

livres/ferias escolares… 

Relativamente a esta questão, 52,4% das pessoas inquiridas responderam que 

estão satisfeitas(4) com as atividades desportivas e físicas que o munícipe tem vindo a 

realizar e criar nas escolas, contra 4,7% que responderam insatisfeitas(2), mais uma vez, 

as estatísticas provam que o trabalho do executivo municipal está a ser feito da melhor 

maneira. Por exemplo, a Câmara Municipal juntamente com o ginásio active Gym/UTAD 

realizou aulas ao ar livre na praça do munícipe, nas escolas apoiam na realização de corta-

matos, Peddy-paper, caça ao tesouro, entre muitas outras atividades, daí a população estar 

satisfeita e acreditar no trabalho executado até à data. Mesmo assim, 38.4% dos 

inqueridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), presumo que não conhecem 

este tipo de atividades nem a existência de equipamentos desportivos, logo não têm como 

ser precisos na resposta e então optam por escolher esta resposta. 

 

5.24  Economia e empreendedorismo: desenvolvimento da atividade económica do 

município, parques empresariais/indústrias, incubadores de empresas, parques de 

ciência e tecnologia… 

Relativamente a este ponto da economia e empreendedorismo, não tenho uma 

opinião formada, visto que, não conheço muitas atividades desenvolvidas na área e 

portanto, acho que me insiro nos 49,4% das pessoas que responderam nem insatisfeito 

nem satisfeito(3),pois acho que é por esta razão que escolheram esta opção. Contudo, 

35,7% das pessoas inquiridas responderam satisfeito(4) contra 9,2% insatisfeito(2), logo, 

deduzo que o concelho de Vila Real está satisfeito com a economia e empreendedorismo 

praticado nos últimos anos por o executivo municipal. 

 

5.25  Educação: rede escolar (gestão dos agrupamentos escolares dos diversos 

ciclos, refeições escolares…) 

Falando da rede escolar do concelho, 52,6% das pessoas inquiridas estão 

satisfeitas(4) contra 6,2% de insatisfeitas(2), com a gestão que o executivo tem vindo a 

fazer para o concelho. Na minha opinião, esse trabalho realmente tem sido executado de 
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maneira a, sobretudo, beneficiar os alunos e as respetivas famílias, portanto, acredito que 

se o trabalho continuar a ser feito da mesma maneira os resultados vão ser ainda melhores, 

já que, 32,4% das pessoas responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), ou seja, ainda 

é um resultado que deve ser combatido, apesar de pressupor que estes números são 

aquelas pessoas que já não tem contacto com a rede escolar e optam então por esta 

resposta simplesmente por não estarem dentro do assunto. 

 

 

 

5.26 Higiene urbana: limpeza urbana, higienização de edifícios e equipamentos 

públicos 

A higiene urbana é uma tema delicado, devido à falta de civismo de certas pessoas, 

acho que deve primeiro haver educação por parte da população de Vila Real caso o 

contrario, por mais limpeza que o executivo municipal possa ter e fazer, a higiene nunca 

vai ser a mesma, contudo, 45,9% dos inquiridos responderam que estão satisfeitos(4) e 

12% totalmente satisfeitos contra 9,2% insatisfeitos(2) e 5,7% totalmente insatisfeitos(1), 

o que me leva a crer que o concelho tem uma boa higiene urbana por todo o seu território, 

mas é como tudo, há sempre alguém que pode contrariar esta limpeza se não tiver esse tal 

civismo mencionado anteriormente. 27,2% responderam nem insatisfeito nem 

satisfeito(3) o que me faz pensar que estas pessoas não conhecem o concelho todo para 

saber se realmente existe essa tal higiene urbana. 

 

5.27 Internacionalização: promoção internacional do município, de atividades 

lúdico-desportivas ou empresarial… 

Respetivamente à internacionalização e promoção do município obtivemos 

resultados, digamos, esperados porque 52,4% dos inquiridos responderam nem 

insatisfeito nem satisfeito(3), o que demonstra que a maioria dos inqueridos não têm 

conhecimento do que o município faz a nível promocional para o exterior, portanto, deve 

haver um investimento nesta matéria a fim de divulgar mais e melhor estas promoções ao 

concelho. Por outro lado, 40,1% responderam satisfeito(4) contra 1,7% insatisfeito(2) e 

4,2% totalmente satisfeito(1), mais uma vez os resultados falam por si, estas pessoas que 

realmente se encontram dentro deste tipo de assuntos sabem que Vila Real faz essa 

promoção, as mais conhecidas talvez sejam a promoção do município com as corridas, 

mais concretamente, o WTCC e também com a produção do vinho Mateus Rosé. 
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5.28 Intervenção social: infância, juventude, 3ª idade, emprego, formação, 

precariedade, economia, saúde… 

No que toca à intervenção social, 53,9% dos inquiridos responderam que estão 

satisfeitos(4) contra 13% insatisfeitos(2), demonstrando assim, uma enorme satisfação 

com o executivo municipal a nível de intervenção social, e verdade seja dita, nos últimos 

quatro anos, o concelho neste aspeto, tem vindo a melhorar e muito, algo que a população 

já não sentia há muitos anos, houve realmente uma grande aposta nesta área, 

nomeadamente, nos jovens, no emprego e na 3ªidade criando, sobretudo, postos de 

trabalho e um programa de apoio ao idoso. Ainda assim, 30,4% respondeu nem 

insatisfeito nem satisfeito(3), o que me leva a pensar que deve haver um investimento 

ainda maior nesta área de forma a beneficiar mais pessoas e assim, também, desenvolve 

a cidade o que é ótimo para toda a gente. 

 

5.29 Juventude: gestão das casas da juventude, promoção cultural… 

48,9% das pessoas inquiridas responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3) 

resultado este que considero mau, um concelho deve ter pelo menos uma ideia por mais 

pequena que seja sobre o que se passa na área da juventude, e perante estes números creio 

que metade das pessoas não têm ideia do que se faz a nível promocional para os jovens e 

como funciona a gestão das casas da juventude, acho que se deve procurar encontrar 

alternativas para combater esta tendência. Porém, 43,4% dos inqueridos responderam que 

estão satisfeitos(4) contra 6,2% de insatisfeitos(2) e como tivemos uma adesão grande 

por parte da população jovem do concelho, acredito que esta percentagem diz respeito, 

maioritariamente, ao jovens e portanto já melhora um bocado a situação nesta área, ainda 

assim, deve haver ,de facto, esse trabalho de reconhecimento por parte do executivo. 

 

 

5.30 Mobilidade e transportes: mobilidade/rede pública de transportes outras 

mobilidade (ciclovia), estacionamento, vias de indução de tráfego pesado, segurança 

rodoviária … 

Em termos de mobilidade e transportes, Vila Real tem, efetivamente, uma boa 

rede de transportes e boas vias rodoviárias, a introdução de um transporte urbano em 

2004, mais concretamente o CORGOBUS, que agora passou a ser chamado Urbanos, foi 

um avanço muito grande para o concelho, visto que, muitas localidades que apenas tinham 
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transporte publico duas vezes por dias passam agora a ter muitas mais oportunidades de 

se descolarem em diferentes horários, muitas vias foram também renovadas e outras 

construídas a fim de melhorar o máximo número de acessos possíveis e a população sabe 

disso, o que se pode comprovar com os 49,9% de inquiridos que estão satisfeitos(4) contra 

12,7% de insatisfeitos(2) com este tema. No entanto, certas zonas do concelho como as 

aldeias mais afastadas ainda não têm tais facilidades o que indica que, na minha opinião, 

o executivo municipal tem margem para trabalhar e procurar encontrar soluções para as 

mesmas. 

 

5.31 Segurança: prevenção e fiscalização rodoviária, segurança e monitorização 

da 3ª idade, policiamento (ambiente, fiscalização comercial, espaço público, 

vigilância e diligências …)  

Neste tópico, 43,9% das pessoas inquiridas estão satisfeitas(4) contra 11% 

insatisfeitas(2), perante estes resultados podemos supor que o concelho está satisfeito com 

a sua segurança num contexto geral. Considero que, Vila Real é uma cidade, nesse 

sentido, muito acolhedora devido à pouca criminalidade que existe e também à 

sinistralidade, devido a muitos fatores, mas sobretudo o policiamento existente. Por outro 

lado, 42,1% dos inqueridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3) o que poderá 

ser por o facto de não conhecerem muitas destas atividades, como a fiscalização comercial 

de espaços públicos, entre outras. 

 

5.32 Turismo: postos de informação, roteiros turísticos… 

Em relação ao turismo, 52,1% dos inquiridos responderam nem insatisfeito nem 

satisfeito(3), o que é mau para o concelho, visto que se trata da maioria das pessoas, acho 

que o executivo municipal deve tomar medidas para combater esta estatística porque o 

turismo é realmente importante para todas as cidades e Vila Real até tem zonas bonitas 

no seu concelho para se criar roteiros turísticos a fim de mostrar o melhor que a cidade 

tem, e mais de metade das pessoas do concelho não conhecer parte do turismo que existe 

na própria cidade é mau, no entanto, 37,4% das pessoas estão satisfeitas(4) contra 4,5% 

insatisfeitas(2) e 6% totalmente insatisfeitas(1), estes dados vêm suavizar um bocado a 

situação mas, mesmo assim, deve existir um preocupação neste tema por parte das 

entidades competentes. 
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5.33 Urbanismo: gestão do espaço público, manutenção do património, 

licenciamentos, infraestruturas … 

Relativamente à gestão do espaço público e à manutenção do património, o 

munícipe está contente com o trabalho realizado e isso reflete-se nos 48,9% dos inquiridos 

que responderam satisfeito(4) contra 3% insatisfeitos(2) e 4,5% totalmente 

insatisfeitos(1). Na minha opinião, a Câmara Municipal e outras entidades competentes, 

têm feito um bom trabalho neste aspeto e isso da para ver na conservação dos espaços 

públicos e do património que o concelho tem. Contudo, 40,6% dos inqueridos 

responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), este número, a meu ver, é alto porque 

algumas pessoas, talvez não têm o devido conhecimento do trabalho que se desenvolve 

para preservar os espaços públicos e o património. 

 

5.34 Está satisfeito com a notoriedade, imagem e reputação da Câmara Municipal 

63,8% das pessoas inquiridas estão satisfeitas(4) contra 4,7% insatisfeitas(2) 

portanto, não há nada a dizer em relação a imagem e à reputação que a Câmara Municipal, 

hoje em dia tem, principalmente, no concelho. Para o exterior, esta, também está cada vez 

melhor e é mais reconhecida a cada dia que passa devido, sobretudo, à sua evolução dos 

últimos anos. Considero que a notoriedade é também cada vez maior a nível nacional e 

isso vai chamar à atenção a muitos potenciais investidores para o munícipe.  

 

5.35 Está satisfeito com a atenção que a Câmara Municipal dá aos munícipes 

Consoante os números que obtivemos na aplicação dos inquéritos, é notável que 

o munícipe está, de facto, contente com a atenção que tem recebido por parte da Câmara 

Municipal, já que, 56,9% das pessoas estão satisfeitas(4) contra 12,2% insatisfeitas(2), 

trata-se então de mais da maioria estar satisfeita com esta atenção recebida o que revela 

também uma certa confiança por parte do munícipe na atual Câmara Municipal, e 

havendo esta confiança é sempre mais fácil tratar os assuntos importantes e mais 

revelantes a fim de existir, ainda mais, um maior desenvolvimento da cidade. 

 

5.36 Está satisfeito com o funcionamento dos serviços municipais 

Pessoalmente, quando precisei de recorrer a alguns serviços municipais, sempre 

fui atendido da melhor maneira e nunca foi necessário esperar muito para ser atendido, 

portanto, acredito que estes serviços estão a funcionar de acordo com as expectativas logo 

estou satisfeito, relativamente ao munícipe acredito que também esteja porque 50,4% das 
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pessoas inquiridas responderam satisfeito(4) contra 16,5% que responderam  

insatisfeito(2), no entanto, é bom que existe sempre um acompanhamento dos mesmos 

por parte das entidades responsáveis para, se possível, melhorar estes serviços. 31,9% 

respondeu nem insatisfeito nem satisfeito(3), presumo assim, que estas pessoas pouco 

recorrem a tais serviços e então não conseguem ter uma opinião formada. 

 

5.37 Está satisfeito com as taxas cobradas pela Câmara Municipal 

No que diz respeito às taxas cobradas pela Câmara Municipal, a mentalidade das 

pessoas é sempre de, quanto menos se pagar melhor, mas tenho que admitir que a Câmara 

Municipal de Vila Real em certas taxas cobra um valor acima da média e isso reflete-se 

35,4% das pessoas que responderam insatisfeito(2) e 14,7% totalmente insatisfeito(1) 

contra 16,7% que respondeu satisfeito(4), ou seja, deve então haver uma revisão destas 

mesmas taxas e encontrar soluções para baixa-las, isso era o ideal para o concelho. 33,2% 

dos inquiridos responderam nem insatisfeito nem satisfeito(3), pois, mais uma vez, 

acredito que seja maioritariamente resposta por parte dos jovens que ainda não tem noção 

das taxas que são cobradas por parte da Câmara Municipal. 

 

5.38 Globalmente está satisfeito com o funcionamento da Câmara Municipal 

Relativamente ao nível de satisfação com a Câmara Municipal por parte do 

munícipe, segundo os resultados obtidos podemos afirmar que o munícipe está satisfeito 

com o funcionamento da Câmara Municipal, pois, 61,1% das pessoas inquiridas 

respondeu satisfeito(4) contra 9,2% insatisfeito(2). Como podemos observar nas 

perguntas anteriormente analisadas, tirando um tema ou outro, existe realmente uma 

grande satisfação por parte do munícipe para com a atual Câmara Municipal de Vila Real 

e isso refletiu-se, também, nas eleições autárquicas que existiram dia 1 de outubro de 

2017, pois, o PS voltou a ganhar mas desta vez com o maior número de votos que algum 

partido alguma vez teve nas eleições em Vila Real, fazendo assim, mais uma vez, história. 

 

Dimensão: Lealdade e fidelidade do eleitor 

 

6 

6.1 Votaria no atual presidente da Câmara Municipal 

Um facto a salientar nesta pergunta é que, 64,8% das pessoas inquiridas 

responderam que sim(1), ou seja, votavam no atual presidente da Câmara Municipal e a 
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verdade é que, o Eng. Rui Santos no dia 1 de outubro venceu as eleições autárquicas com 

64,35% dos votos. Portanto, como se pode concluir desta estatística, os inquéritos que 

foram aplicados no concelho de Vila Real, não fogem assim tanto á verdade. 

 

6.2 Votaria nos membros do atual executivo municipal 

Quanto aos membros do atual executivo municipal, 54,9% dos inquiridos 

responderam que sim(1) contra 13,5% não(2), estes números, vem de encontro às 

perguntas anteriores no que diz respeito à confiança que o munícipe tem no atual 

executivo municipal, o munícipe está realmente satisfeito com o trabalho que foi 

produzido nos últimos quatro anos por parte deste executivo, daí, voltarem a depositar a 

sua confiança no mesmo. 

 

6.3 Votou nas ultimas eleições no atual Presidente da Câmara Municipal 

53,4% dos inquiridos responderam que sim(1) contra 33,9% que respondeu que 

não(2) e 12,7% respondeu não sabe/não responde(3), portanto, podemos concluir que a 

estatística apresentada, relativamente a votação do presidente da Câmara foi de encontro 

ao que realmente sucedeu, provando assim, que estes inquéritos/estudo foi realmente 

respondido por parte da população de uma forma verdadeira e honesta. 

 

Dimensão: Recomendação do executivo municipal e do município  

 

7 

7.1 Recomendaria o Presidente da Câmara Municipal  

Mais uma vez, 64,8% das pessoas inquiridas responderam que sim(1) contra 

13,5% que responderam que não(2), podemos então afirmar que as pessoas neste 

inquérito responderam com sinceridade neste ponto, pois, 64,8% também votou no atual 

presidente nas ultimas eleições. Assim, mais de metade do munícipe, como se pode 

observar, recomendaria este presidente da Câmara Municipal. 

 

7.2 Recomendaria os membros do atual Executivo Municipal 

Em relação ao atual executivo municipal, 53,4% dos inquiridos respondeu que 

sim(1) contra 13,2% que responde que não(2), o que demonstra, de facto, a tal confiança 

que existe por parte do munícipe no atual executivo municipal , como já foi mencionado 

anteriormente. 
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7.3 Aconselharia este município para viver e visitar  

Neste tópico, 83,3% respondeu que sim(1) contra 3% que respondeu que não(2). 

Acho que nesta questão, a estatística fala por si mesmo, quase todo o munícipe 

aconselharia as pessoas a viver e a visitar o mesmo. Na minha opinião, também 

aconselharia as pessoas a visitar mas sobretudo a viver em Vila Real, pois acho que seja 

uma das melhores cidades do país para se viver devido a muitas razões, como, o nível de 

qualidade de vida que a cidade tem, a cultura, as pessoas, as taxas de criminalidade que 

são baixas, entre outras, como eu costumo dizer 500€ mensais em Vila Real é muito 

diferente que 800€ mensais numa grande cidade. 

 

7.4 Aconselharia este município para investir 

Em termos de investimento, 63,8% das pessoas inquiridas responderam que 

sim(1) contra 18,% que respondeu que não(2), portanto, apesar de a maioria das pessoas 

aconselhar um potencial investimento no município, existe uma parte que não o fazia, 

talvez porque, devem achar uma cidade que está longe das outras cidades, apesar de agora 

com o túnel do marão estar mais próxima, ou então, simplesmente, porque os preços dos 

imoveis ou terrenos podem, efetivamente, serem mais caro que noutros lugares. Como 

não estou por dentro desta realidade não consigo dar a minha opinião sobre este assunto. 

Contudo, cabe à Câmara Municipal apelar aos investidores e atrair os mesmos para o 

município. 

 

7.5 Tenciona manter no município o seu local de residência  

Mais uma vez, 87,8% das pessoas inquiridas responderam que sim(1) contra 3% 

que respondeu não(2), portanto, fica aqui demonstrado que o município de Vila Real é 

considerado um bom local para se viver por parte da população residente. 

 

Dimensão: Contestação e queixa do executivo municipal 

 

8 

8.1 Os cidadãos tem razão de queixa da gestão do executivo municipal 

A opção mais escolhida para esta pergunta foi a de nem concordo nem discordo(3) 

com 43,6%, o que pode significar, que grande parte do concelho não sabe do que as 

pessoas se podem queixar em relação ao trabalho por parte do executivo municipal. Já 
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25,9% das pessoas inquiridas responderam discordo(2) contra 23,9% concordo(4), como 

estes números são relativamente semelhantes e analisando os números anteriores das 

questões sobre o executivo municipal acredito que tenha existido confusão quando as 

pessoas responderam a esta questão, porque a discrepância entre os resultados das 

perguntas nesta área é alta. 

 

 

 

8.2 As reclamações apresentadas à Câmara Municipal são atendidas e resolvidas 

A resposta predominante nesta questão é a de nem concordo nem discordo(3) com 

66,1%, suponho que as pessoas que optaram por esta opção não têm conhecimento de 

como funciona este serviço e portanto não têm opinião sobre o mesmo. Ainda assim, 

15,5% responderam concordo(4) contra 14,2% que responderam discordo(2), portanto, 

este serviço deve ser explicado melhor por parte da Câmara Municipal ao cidadão a fim 

de dar a entender o mesmo. 

 

8.3 As reclamações melhoram os comportamentos e os serviços municipais  

51,1% das pessoas inquiridas responderam nem concordo nem discordo(3) o que 

me leva a crer que optaram por esta resposta devido, talvez, a não saberem como é que as 

reclamações são feitas ou, até, se são lidas ou não. No entanto, 30,7% das pessoas 

respondeu concordo(4) contra 15,2%  que respondeu discordo(2), portanto, o município 

acredita, de facto, que as reclamações melhoram os comportamentos e os serviços 

municipais. Na minha opinião, as reclamações podem melhorar os comportamentos e os 

serviços e muito, mas estas reclamações devem ser bem feitas, ou seja, devem ser 

redigidas como criticas construtivas e até, se possível, dar ideias de como melhorar. 

 

8.4 A contestação e a queixa influencia as decisões municipais  

Em relação à contestação e à queixa, 63,1% dos inquiridos responderam nem 

concordo nem discordo(3), o que significa que, a maior parte das pessoas não têm opinião 

deste tema, ou seja, não sabem ao certo se a contestação e a queixa realmente influenciam 

as decisões municipais. Já 26,4% respondeu concordo(4) contra 5,7% que respondeu 

discordo(2), por isso, o município acredita que, efetivamente, a contestação e a queixa 

pode influenciar as decisões a nível municipal, pessoalmente, acredito que possa 
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influenciar porque como todos sabemos, quando estamos sobre pressão as decisões 

tomadas podem não ser as que pretendemos tomar 

 

Avaliação da atividade: Considero que esta atividade, a do tratamento dos dados 

recolhidos junto dos eleitores, foi muito importante. Foi o ponto de partida para a 

realização do estudo sobre o sistema de rating municipal.  

O sistema de rating municipal é um instrumento inovador alicerçado num rigoroso 

modelo de auscultação, análise, medição e valoração da contínua relação entre o 

município e a comunidade.  É um modelo de análise e uma plataforma digital mediadora 

da relação construtiva entre o município e a cidadania. É assim, um modelo geral de 

satisfação do cidadão, munícipe e eleitor (Meirinhos, 2017). 

Através do resultado destes inquéritos é possível concluir o índice de desempenho 

autárquico, o índice valor, de satisfação e de lealdade, o índice de transparência pública 

e o índice de segurança pública.  

Assim, com os dados apresentados, posso concluir que grande parte dos eleitores 

estão satisfeitos com a autarquia de Vila Real, bem como com o seu presidente.  

Ao nível da notoriedade, imagem e reputação os resultados foram positivos, 

mostrando que a Câmara é honesta, credível, responsável com o ambiente, sensível às 

várias preocupações, possui serviços de qualidade, contribui para o desenvolvimento 

social, económico e cultural, é inovadora, criativa e organizada. A maioria concorda que 

a Câmara é correta e de confiança.  

Ao nível das expetativas do cidadão, munícipe e eleitor, os inquiridos na maioria 

das questões nem concorda nem discorda delas, contudo, acreditam na capacidade da 

Câmara Municipal para resolver os problemas do cidadão e para oferecer os serviços 

adequados às necessidades.  

No que diz respeito ao desempenho organizacional e qualidade percebida, a 

maioria acredita que a Câmara está no caminho certo, oferece uma variedade de meios de 

contacto ao cidadão, atua de boa-fé com o munícipe, o seu desempenho está ao nível da 

Câmara Municipal ideal e recomendável e os seus funcionários atendem com clareza, 

educação e cortesia. Globalmente a Câmara Municipal presta um serviço de qualidade. 

Quanto ao valor percebido das taxas cobradas a maioria nem concorda, nem 

discorda. O que me leva a concluir, através de conversas informais durante a aplicação 

dos inquéritos, que existe algum desconhecimento, principalmente dos inqueridos jovens, 

dos valores das taxas, bem como todo o seu processo.  



77 

 

Relativamente à satisfação do munícipe, a maioria está satisfeita ao nível do 

ambiente, cemitérios, cultura, desporto, educação e formação, escolas, higiene e limpeza 

urbana, mercados e feiras, parques e jardins, património, intervenção social, mobilidade 

e transportes e segurança. Destaco ainda, o facto de a maioria estar satisfeita com a 

notoriedade, imagem e reputação da Câmara, bem como, a atenção que esta dá aos seus 

munícipes.  

No que diz respeito à lealdade e fidelidade do eleitor a maioria dos eleitores afirma 

que votaria no atual presidente da Câmara Municipal.  

Na recomendação do executivo municipal e do município obtivemos grandes 

percentagens positivas quando questionados se recomendariam o atual executivo 

municipal, se aconselhariam Vila Real para viver e visitar e afirmam que tencionam 

manter o seu local de residência no concelho.  

Por fim, na contestação e queixa do executivo municipal, em todas as questões os 

inqueridos nem concordam, nem discordam. Considero que os cidadãos inqueridos não 

tenham uma opinião formada relativamente a estas questões, uma vez que, nunca tiveram 

que recorrer às reclamações.  
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Conclusão 

A política está presente no quotidiano das pessoas há algum tempo e ganhou mais 

força após a revolução de abril de 1974. Desde aí os partidos ganharam mais força e 

influência junto dos cidadãos.  

Como foi possível constatar são vários os partidos presentes em Portugal. Cada 

um com as suas ideologias e formas de atuar diferentes. Exercendo, assim, influência 

juntos da sociedade. 

O estágio curricular desenvolvido teve como principal objetivo estudar Vila Real, 

mais concretamente o valor percebido do cidadão, a sua satisfação para com o município 

e a sua lealdade como eleitor.  

Através da aplicação de inquéritos, como foi possível constatar no capítulo III 

cheguei a várias conclusões e foi, assim, possível realizar um instrumento de estudo-

Sistema de Rating Municipal.  

Mas o mais importante é que foi possível perceber a satisfação e a felicidade das 

pessoas com o renascer da sua cidade, e acredito que o grande propulsionador desta 

felicidade foi Rui Santos com o seu primeiro mandato na Câmara Municipal e agora como 

voltou a ganhar e com maioria absoluta, o concelho voltou a dar-lhe outro voto de 

confiança com a finalidade de continuar a realizar o bom trabalho que tem vindo a fazer. 
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