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Candidatura - Prémios ANAM / 2020 

Associação Nacional de Assembleias Municipais 

 

Categoria – Prémio “Boas Práticas” nas Assembleias Municipais 

“Promoção das boas práticas e impacto local na relação com os munícipes” 

 

Assembleia Municipal da Trofa 

ENQUADRAMENTO 

A presente candidatura tem como principal objetivo evidenciar um conjunto de boas 

práticas desenvolvidas pela Assembleia Municipal da Trofa (doravante AMT), como 

forma de desenvolvimento de mecanismos inovadores possibilitadores de uma 

maior proximidade e de incremento da melhoria na qualidade da relação entre a 

AMT e os munícipes do Concelho da Trofa. Nesse sentido, desenvolveremos os 

aspetos caracterizadores do âmbito de atuação nas mais diversas atividades e 

projetos realizados pela AMT, tais como a realização de sessões descentralizadas, as 

transmissões em direto, as sessões realizadas por videoconferência, com destaque 

na inovadora solução na participação do público, a disponibilização imediata online 

das atas aprovadas e das deliberações das sessões da AMT. 

SUMÁRIO 

1. Sessões descentralizadas 

2. Transmissão em direto 

3. Sessões por videoconferência – medida extraordinária (COVID-19) 

Gestão técnica - audiovisual e multimédia 

Período de intervenção do público 

4. Disponibilização contígua e atualizada online das atas aprovadas  

5. Disponibilização contígua e atualizada online das deliberações  
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AS PRÁTICAS 

1. SESSÕES DESCENTRALIZADAS 

A Assembleia Municipal da Trofa (AMT) realiza sessões descentralizadas em todas 

as freguesias que compõem o Concelho da Trofa, desde 2017, sendo que, à data da 

presente candidatura, encontra-se no desenvolvimento do segundo ciclo de 

rotatividade de realização nas oito freguesias que compõem o Concelho da Trofa. A 

concretização da realização descentralizada das diversas sessões da AMT foi 

pensada na ambição e intuito de capitalizar a participação democrática de todos os 

munícipes, dada a sua proximidade geográfica aos territórios onde cada um dos 

munícipes vive o seu dia-a-dia e onde, por tal, reconhece espaços de familiaridade, 

o que consequentemente aproxima e eleva a participação. Esta medida de 

descentralização de realização das sessões da AMT mostrou, logo desde o início, 

resultados muito positivos e visíveis nos níveis de participação do público, quer 

quantitativa, quer qualitativamente e, ainda, do crescente (re)conhecimento da 

importância que a participação cívica, política e social comporta na ordem daquilo 

que suporta a atuação do soberano órgão deliberativo do Concelho da Trofa. 

Torna-se evidente que esta medida traduz a audácia, quer pela exigência de 

aplicação da necessária logística técnica, de recursos humanos e materiais que 

envolve, quer pelo grau de maior elucidação das reuniões que acarreta mais 

mecanismos de evidência da transparência de todos os procedimentos de 

deliberação como forma de acolher os novos públicos que, sabemos, participam em 

maior número na sessão da AMT realizada na sua freguesia. Assim, as intervenções 

do público presente nas sessões da AMT descentralizadas, acarretam uma maior 

dimensão das questões levantadas, dado que sentem o seu território acolhido na 

discussão e principalmente porque os cidadãos se reveem nas dinâmicas de 

participação, tendo a oportunidade de explanar acerca das suas questões e, acerca 

das mesmas, indagar de forma direta os altos responsáveis políticos do Concelho da 

Trofa. 
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2. TRANSMISSÃO EM DIRETO 

A Assembleia Municipal da Trofa proporciona, desde 2017, a transmissão em direto, 

através da rede social facebook da Câmara Municipal da Trofa (CMT), de todas as 

sessões da AMT como forma implícita de provocar o aumento de participação do 

público, dado o conforto e facilidade de acessibilidade da participação, bem como o 

desenvolvimento dos níveis de transparência e evidência de todo o processo de 

realização das sessões da AMT, o que naturalmente possibilita a participação online 

através de mensagens escritas, as quais, independentemente do seu conteúdo e 

objetivo, são, na sua essência, sinal claro de participação e acolhimento da 

importância que a realização da AMT tem na comunidade. 

 

A medida de transmissão em direto de todas as sessões da AMT possibilita, ainda, 

atingir o expoente máximo dos níveis de transparência dos trabalhos desenvolvidos 

pela AMT pelo seu registo histórico e acessível a todos e a todo o tempo, o qual 

permite a consulta, visualização e escuta permanente e acessível publicamente, bem 

como ganhos de qualidade pela responsabilidade conferida a cada Membro da AMT 

por ver públicas e partilhadas todas as suas intervenções, potenciando, assim, 

ganhos de qualidade e dignidade do órgão que representam. Os registos técnicos das 

Figura 1 - Sessão presencial da AMT (28 de novembro de 2019) 
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equipas que acompanham as transmissões em direto demonstram um notório 

aumento do número de participação do público online, o que traduz, per si, o efeito 

positivo e evidência de objetivo cumprido com a aplicação desta medida. 

 

3. SESSÕES POR VIDEOCONFERÊNCIA – MEDIDA EXTRAORDINÁRIA (COVID-19) 

Atendendo aos novos desafios provocados pela pandemia do coronavírus SARS-

COV-2 e da doença COVID-19 que, desde meados de março de 2020, trouxeram 

alterações nos modos de vida e funcionamento, um pouco por todo o mundo, entre 

pessoas, entidades, instituições e empresas, públicas ou privadas, e no cumprimento 

da responsabilidade implícita na necessidade de ajuste na aplicação de medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica, ainda que o n.º 2 

do Artigo 3º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, desse indicação da suspensão, até 

30 de junho de 2020, da obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos 

órgãos deliberativos dos municípios e, ainda, no cumprimento das regras de 

confinamento emanadas pela Direção Geral de Saúde, ouvida a Comissão 

Permanente e os Secretários da Mesa, a Assembleia Municipal da Trofa decidiu 

adotar a realização por videoconferência das sessões da AMT como uma medida 

excecional que garantisse a prossecução dos trabalhos inerentes ao funcionamento 

regular da democracia e da natural exigência de funcionamento do supremo órgão 

deliberativo do Concelho da Trofa.  

O amparo legal da aplicação desta medida teve por base os termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o qual permitia que as 

Assembleias Municipais pudessem ser realizadas por videoconferência. 
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Figura 2 - Sessão por videoconferência AMT de 29 de abril de 2020 

Figura 3 - Sessão por videoconferência AMT de 26 de junho de 2020 
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GESTÃO TÉCNICA - AUDIOVISUAL E MULTIMÉDIA 

A Assembleia Municipal da Trofa, ciente da necessidade premente de 

acompanhamento da evolução tecnológica e digital, fomenta a articulação com o 

Técnico do Setor dos Sistemas de Informação da Câmara Municipal da Trofa 

(TSSI/CMT) que intervém diretamente nos processos de concretização Audiovisual 

e Multimédia que suporta todos os procedimentos técnicos inerentes à realização 

de todas as sessões da AMT com transmissão em direto, seja na realização presencial 

ou na realização por videoconferência. Assim, no que se refere nomeadamente às 

sessões por videoconferência, o TSSI/CMT agiliza todos os procedimentos técnicos 

necessários à gestão da atribuição de licenças de utilização da Plataforma ZOOM, 

assim como da criação dos links e das senhas de acesso online por parte de todos os 

Membros da AMT. Ao TSSI/CMT estão atribuídas, ainda, as responsabilidades de 

apresentação em formato de diapositivos da “Ordem de Trabalhos” durante o 

decorrer das sessões da AMT, da apresentação em tela (projeção) / LCD, da saída de 

sinal para a transmissão em direto, da preparação da captação de som através de 

sistemas de sonorização e gravação sonora, assim como toda a articulação 

necessária junto do prestador de serviços responsável pela transmissão em direto 

para as redes sociais, gravação de vídeo e posterior publicação, bem como a 

atribuição de legendas de acordo com as intervenções para melhor identificação dos 

intervenientes. 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

A primeira sessão da AMT realizada por videoconferência teve lugar em abril de 

2020 e a sua concretização implicou exigências a nível de considerações técnicas e 

de apoio informático e tecnológico a todos os Membros da AMT e, ainda, um facto 

inovador e pioneiro em todo o país, dado que a sua transmissão foi em direto, 

através da rede social facebook da Câmara Municipal da Trofa. A adaptação da 

aplicação desta medida evoluiu, posteriormente, no sentido de acompanhar as 

exigências implícitas na concretização da participação dos cidadãos, dado o 

constrangimento provocado pela necessidade de máxima atenção às medidas de 
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proteção individual e de distanciamento social. Atenta a esse fator, a Assembleia 

Municipal da Trofa, apesar de transmitir as sessões em direto garantindo, assim, o 

direito à informação, entendeu ser fundamental a intervenção do público num 

estado democrático, pelo que adotou uma medida excecional que garantisse a 

participação dos cidadãos, nas sessões por videoconferência, destinando um 

período para as questões do público. Para o efeito, foi divulgado por todo o Concelho 

um “Aviso Público” de informação aos interessados em participar na Assembleia 

Municipal, manifestando a possibilidade de entrega, previamente à sessão a realizar, 

de eventuais questões, disponibilizando duas formas para esse efeito, pessoalmente 

no Serviço de Apoio à Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, ou por correio 

eletrónico, sendo que a Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Trofa 

assume a voz dos munícipes na leitura das questões enviadas neste contexto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Figura 4 – Videoconferências AMT / Transmissão em direto 
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Figura 5 - Equipa técnica e audiovisual / Transmissão em direto 
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4. DISPONIBILIZAÇÃO CONTÍGUA E ATUALIZADA ONLINE DAS ATAS APROVADAS 

A disponibilização contígua e atualizada online das atas aprovadas, no prazo máximo 

de dois dias úteis após cada sessão da AMT permite a evidenciação da descrição de 

todos os momentos de discussão e intervenção relativa a todos os pontos da Ordem 

de Trabalhos, por parte dos Membros, bem como pelo público presente. O 

cumprimento do prazo referido permite a celeridade na apresentação pública 

daquilo que foi dito e a forma como ficou deliberado cada assunto levado à AMT, 

assim como a explicitação de todos os procedimentos inerentes à realização de cada 

sessão. Este procedimento traduz o alto nível de clareza e celeridade de ação da 

AMT, bem como incrementa a comunicação e informação aos munícipes, 

fomentando, assim, uma maior relação de proximidade. 

5. DISPONIBILIZAÇÃO CONTÍGUA E ATUALIZADA ONLINE DAS DELIBERAÇÕES 

A disponibilização contígua e atualizada online das deliberações de cada uma das 

sessões da AMT é uma preocupação premente no funcionamento da Assembleia 

Municipal da Trofa, dado que tal mecanismo permite a evidência dos níveis de 

transparência e rigor no funcionamento de todo o processo deliberativo do órgão 

supremo do Concelho da Trofa, além de possibilitar a informação e consequente 

esclarecimento de todos os que pretendam aceder aos conteúdos dos pontos 

deliberados. A consulta do documento é permitida permanentemente, dado que se 

encontra disponibilizado online no prazo máximo de dois dias úteis, logo após a 

realização de cada uma das sessões da Assembleia Municipal. 

 

Trofa, 15 de julho de 2020 


