Orçamento participativo do Sabugal
Nome de proposta: Concelho Unido e Feliz
Proposta enquadrada nas atribuições do Município do Sabugal e respeitante à seguinte área
de atuação:
a) Economia Social (atendendo que na esfera da Economia Social, estão o associativismo, o
cooperativismo e o mutualismo, como algumas das formas da melhoria da qualidade social).
Proponente:
Felismina Rito
Proposta:
Desenvolvimento de uma campanha de sensibilização, com dois objetivos gerais principais:
1. Ligar emocionalmente, aproximar funcionalmente e relacionalmente as diferentes localidades
do concelho, em torno do conceito de concelho unificado e práticas cooperativistas e de ajuda
recíproca entre as diferentes localidades, havendo posteriormente maior contribuição coletiva
para benefício de todos.
2. Aumentar a autoestima dos habitantes relativamente ao concelho e tudo de bom que possui
e o transforma em excelente para viver.
Enquadramento:
Do objetivo 1. Os habitantes do concelho e seus emigrantes são muito bairristas, sendo ainda um
bairrismo de cada um por si. Ora, no mundo global em que vivemos, sentirmos e defendermos o
concelho como um todo, é essencial para o impulsionar.
É importante defender a nossa localidade, mas inserida num conceito mais lato, extensivo,
atendendo pelo menos à unidade territorial de concelho.
Do objetivo 2. Estamos a viver um momento muito difícil no concelho devido à grande diminuição
de população, o que faz com que os habitantes se concentrem sobretudo nos aspetos negativos
do mesmo.
Com esta campanha promocional, pretendia-se atingir alguns objetivos específicos como: celebrar
viver no concelho, celebrar o que faz feliz quem cá vive, valorizar o que temos de bom em
comparação com outros territórios, realçar o positivo estimulando os habitantes a divulgar,
acarinhar e cuidar o concelho.

Desenvolvimento da Proposta:
Desenvolvimento do objetivo 1:
1º Sessões fotográficas
Fotografias de conjuntos de gente real do
Fotografias de conjuntos de gente real do
concelho (prioritário), ou algo similar:
concelho (prioritário), ou algo similar:
Amigos da escola de várias localidades;
Gente feliz por viver em todo o concelho,
casamentos de gente de várias
com prazer no trabalho que faz, com grande
localidades; festa com encontros de gente
satisfação pessoal (amigos, criatividade,
de
várias
localidades;
recursos
inovação), com liberdade e segurança, a
partilhados; eventos que envolvam
praticar desporto ao ar livre, na escola, em
freguesias de várias localidades;
casa, a cantar, a dançar num rancho ou na
festa da escola, a tocar um instrumento…
2º Produção de material promocional atrativo e de excelente acabamento (t’shirts,
boné/chapéu, sacos de compras, pulseiras), utilizando as fotografias recolhidas, juntamente
com os seguintes slogans da campanha:
Concelho Unido, Sabugal Forte
Concelho Amigo, Sabugal Vivo
Concelho Uno, Sabugal Firme
Concelho Unificado, Sabugal Potente

No

Sabugal sou feliz
Sabugal, porque é maravilhoso!

Sabugal
ADORO

Sabugal

Desenvolvimento do objetivo 2:
1º Sessão fotográfica (juntamente com a do objetivo 1)
2º Elaboração de outdoors abordando os opostos entre vida urbana e rural e os slogans da
campanha (expostos no objetivo 1):
Fotografias meio Urbano
Fotografias meio Rural
Fila de trânsito
Estradas circulável
Pai a dar um beijo de boa noite na cama ao Pai a brincar com o filho (relógio com 18h)
filho (relógio com 22h)
Falta de estacionamento
Estacionar facilmente
Fila no restaurante
Chegar, sentar e almoçar
Creches sem vagas e caras
Creches com vagas e baratas
(Lista de espera e monte de notas)
Entregar criança à educadora, monte de notas
mais pequeno
Sozinho no facebook
Patuscada

Orçamento Previsional (custo dado por empresa local de material promocional):
Quantidade
Preço
T’shirts cor e impressão cores
3000
4
Boné/Chapéu cor e impressão cores
2500
1,3
Sacos compras cor e impressão cores
2500
1,5
Pulseiras tecido
2000
0,5
Outdoor 5x3m
6
600
Sessões fotográficas e elaboração de material
*
Outros (deslocações, contactos, etc.)

Total
12000
3250
3750
1000
3600
1000
400
25000 €

*Apoio ao fotógrafo: serão reunidos os grupos a fotografar, nos respetivos locais. Na elaboração
do material final, poderá haver apoio se solicitado.
Entrega do material promocional:
Quantidade
Atribuir
T’shirts
300
Mordomos de todas
as localidades do
concelho
700
Alunos do concelho
2000

Objetivo
Uso das t’shirts nas festas do concelho
no ano 2018 em todas as localidades.
Recolher fotografias.
Uso das t’shirts no último dia de aulas
do ano letivo 2017/2018. Recolher
fotografias.
do Uso da t’shirt no feriado municipal de
para 2018. Recolher fotografias.

Associações
concelho
distribuição
Boné
2500
Juntas de Freguesia Distribuição nas freguesias
para distribuição
Sacos compras
2500
Pulseiras
2000
1000 dadas à entrada Oferta ao público jovem, no Festival “Ó
do Festival “Ó forcão forcão rapazes” e no Muralhas com
rapazes” e 1000 à história. Colocação no pulso.
entrada do Muralhas
com história
Outdoors
6
A colocar no Sabugal: Campanha local, impacto local,
2 na entrada da localidade
onde circula maior
Guarda, 2 na entrada quantidade de gente do concelho.
de Covilhã e 2 na
entrada de Vilar
Formoso
Nota: Todas as distribuições são limitadas à quantidade existente de material promocional.

