
 

CONVENÇÃO DE SANTARÉM 27/28/29 DE JANEIRO DE 2023 

DISTRITAL DE SANTARÉM 

Moção “Um Partido Digitalmente Estruturado” 

 

O PARTIDO CHEGA, destacou-se por ser um Partido que nasceu depois “Millennials”, mas 

também um partido que surgiu depois da “revolução” das Redes Sociais, como o Facebook, 

Instagram, WhatsApp. Desse modo o Portal de CHEGA não deve ser uma plataforma, que se 

sobreponha ao que já existe em termos de comunicação para o publico em geral, mas uma 

plataforma de comunicação interna entre o Partido e os seus Militantes. 

Aproveitando dessa maneira o progresso tecnológico destes últimos anos, o Partido Chega criou 

um Portal, onde todos os militantes podem de uma maneira acessível e a partir de qualquer 

lugar, aceder aos seus dados no Partido, pagar as suas quotas e inscreverem-se em eventos de 

forma rápida, segura e oficial (sem intermediários). Entre outras inúmeras vantagens que o 

Portal dispõe e poderá vir a ter, o Partido tem de continuar a evoluir e aumentar esta estrutura 

para que a mesma o ajude a crescer. 

Esta Moção, não pretende ter instruções técnicas, mas sim diretrizes, recomendações, de 

funcionalidades tecnológicas a implementar no Portal do Partido Chega, para melhoramentos 

de comunicação interna do partido e as suas estruturas, e entre as suas estruturas e o seus 

militantes. 

Sabendo que existe uma Página do CHEGA e um Portal do CHEGA, o intuito desta Moção, é que 

a informação existente nas mesmas, seja Organizada e que as duas Plataformas, assumam 

Propósitos Diferentes, sendo uma (Página do CHEGA) uma Plataforma de Comunicação para o 

Exterior e a segunda (Portal do CHEGA), uma Plataforma de Comunicação Interna do Partido- 

Tendo isso em conta, a Moção aqui apresentada visa atribuir Funcionalidades à Plataforma 

Interna do Partido, para que a mesma ajude o partido e as suas estruturas a tornar o Chega no 

maior Partido Politico em Portugal. 

 

 

 

 



 
 

Esta Moção vem propor que as seguintes funcionalidades sejam adicionadas ao Portal: 

1 – Concelhias 

É essencial que as Concelhias do Partido tenham contacto com os seus militantes . O Portal  

pode resolver um problema antigo que tem vindo a desgastar Concelhias e Militantes.  

Propõe-se: 

- A criação de um separador no Portal onde os Presidentes da Concelhias possam aceder; 

- Aos militantes da sua Concelhia independentemente do terem quotas Pagas e Não; 

- Consigam enviar mensagens a cada um dos seus militantes ou a todos (Concelhia); 

- Criar um “feed” de notícias da sua concelhia (para todos os militantes); 

- Criar uma página da Concelhia, com Organograma da mesma, Contactos, Redes Sociais, etc; 

- Criar um Formulário de Contacto para a Concelhia. 

 

 

2- Central de Compras 

Apesar de já ter sido anunciado pelo Partido a criação de uma Central de Compras, o Portal pode 

ser o local indicado para isso acontecer. 

Propõe-se : 

- A criação de um separador “Loja Online”, onde o militante possa aceder aos diferentes tipos 

de merchandising do Partido, assim como a sua utilização em períodos de Campanha Eleitoral. 

A “Loja Online” criaria potenciais receitas para o Partido e o método de pagamento seria o 

mesmo já existente para as quotas.  

 

 

 



 
 

3 –  Grupo Parlamentar 

O Contacto do Grupo Parlamentar com as estruturas Distritais, Concelhias e com os próprios 

Militantes, também poderá ser efetuado através do Portal. Sabendo que já existe alguma 

informação sobre o Grupo Parlamentar, na Página do Chega, o mesmo já não acontece no Portal 

do Chega. 

Propõe-se  

 -Criação de um Separador denominado Grupo Parlamentar onde conste a Descrição de Cada 

Deputado e a que Comissões Parlamentares pertence; 

- Criação de um formulário de contacto que tenha filtros de mensagens, onde se possa 

selecionar a Comissão respeitante e o teor da mensagem; 

- CV do Deputado, Agenda, um “Feed” e os demais contactos e Redes Sociais, devem estar 

incorporados na “Página do Deputado”. 

 

4 – Calendário 

Propõe-se : 

Criação/disponibilização de um Calendário: 

- Que permita aos militantes visualizarem os eventos do passado, presente e futuros agendados, 

não só jantares de comícios e convívio, mas de todos os Atos Eleitorais, Congressos, 

Manifestações, e outros tipos de eventos, com a Participação do Partido de Forma Oficial 

 -Que inclua a funcionalidade, dos Presidentes das Concelhias e Distritais, agendarem os eventos 

locais, havendo desse modo uma visão geral de todos os eventos a nível nacional, evitando a 

sobreposição de datas, criando uma maior dinâmica no Partido, com um aumento de 

participantes em cada evento. 

O Portal ajudará na credibilização de todos os eventos anunciados pelo mesmo; 

 

 



 
 

 

5 – RGPD 

Propõe-se:  

A atualização da Política de Privacidade e Proteção de Dados no Portal, permitindo aos 

inscritos, através do seu consentimento, disponibilizarem os seus dados pessoais, ou apenas 

poderem ser contactados pelos seus representantes locais, distritais e/ou nacionais. 

Com as opções: Todos, Alguns (escolhidos individualmente pelo militante inscrito no portal), 

Presidentes de Concelhia, Presidentes das Distritais, Grupo Parlamentar.  

O Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, permite ao utilizador a escolha que dados 

seus quer partilhar. Caso o mesmo deseje ser contactado por algum dos seus representantes 

partidários, locais, ou nacionais, deve ter essa possibilidade através do PORTAL DO CHEGA. 

 

 

6 – Suporte / FAQ 

As FAQ (Frequently Asked Questions) são essenciais para evitar o número de 

pedidos de suporte e mensagens de esclarecimento sobrecarregando a estrutura.  

Propõe-se: 

-A criação de um separador no Portal denominado “Suporte”, permitindo que os 

utilizadores/inscritos possam ter um meio rápido de resolverem os problemas “Técnicos”, como 

cartões de militante; inscrições em eventos; pagamentos de quotas; acessos ao portal: dados 

pessoais etc.  

 

 

 

 



 
 

 

7- Jurisdição 

Sabendo que na página do Partido já existe um separador dedicado à Jurisdição acessível a todas 

as pessoas, deve existir um local para casos de Jurisdição interna do partido e que apenas dizem 

respeito aos militantes do partido. O local apropriado para existir essa informação, é no Portal 

do Partido onde a informação é exclusiva dos militantes do Partido Chega. 

Propõe-se: 

-Criação de um separador apenas para casos da Jurisdição do partido; 

A criação desta funcionalidade, vai ajudar a que os problemas internos possam 

permanecer internos, agilizando assim os conflitos e harmonizar o Partido. 

 

 

8- Mapa Eleitoral 

Um histórico do Partido nas suas votações internas e não só, permitiria que todas as bases do 

partido, possam trabalhar em conjunto no melhoramento de resultados eleitorais de uma forma 

simples, de preferência o mais gráfica possível, uma ferramenta essencial na preparação de 

futuras campanhas eleitorais. 

 

Propõe-se: 

-Criação de um Dashboard com gráficos a nível Nacional, Distrital, Concelhia e Freguesias , de 

todas as Eleições em que o Partido participou, com o de número e nome de eleitos, 

incluindo as Votações Internas do Partido. 

 

 

 



 
9 – Documentação 

É essencial uniformizar a documentação em toda a estrutura do Partido sempre que um Eleito 

do Chega seja ele da Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal, da Camara Municipal, 

da Assembleia da República, entrega por exemplo uma Moção e a mesma deveria ser 

apresentada, com a mesma estrutura (logo, tipo e tamanho de letra, justificação...)  

Propõe-se: 

-A criação de um separador no Portal denominado “Documentação”, onde esteja toda a 

documentação oficial do partido como os Estatutos, Regulamentos, Regimentos e vários 

Templates, para serem usados por todo o Partido em comunicações, para a imprensa, moções, 

recomendações, requerimentos, etc..  de acesso restrito a Coordenadores das Concelhias, 

Presidentes de Distritais, Direção do Partido e Grupo Parlamentar. 

 

10 – Acesso 

O Portal do Chega deve ser uma ferramenta para uso interno do Partido, que englobe a 

comunicação, acesso a conteúdo oficial do Partido, de uma forma organizada e estruturada. 

Propõe-se: 

-Que o acesso ao Portal do Partido Chega, seja exclusivo a Militantes do Partido, e que o 

militante, sem quotas pagas, tenha um acesso limitado ao mesmo, podendo no entanto aceder 

ao “feed” principal de notícias do Portal, aos seus dados pessoais e ao separador das quotas. 

 

Conclusão : 

Além destas funcionalidades aqui indicadas, muitas mais poderão ser implementadas no Portal 

do Chega para ajudar a estrutura e todos os seus militantes, seja no contacto, na obtenção de 

informação, documentação oficial, calendarização oficial, entre muitas outras vantagens que 

poderemos usar no futuro. O nosso mundo é cada vez mais Digital e o Partido deve 

acompanhar esse progresso. 

 

Miguel Ribeiro 

Militante nº 9239 


