ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
COM AÇÃO
DIRETA 2021

CONHEÇA AS
PROPOSTAS!
VOTE DE 4 DE JUNHO
A 9 DE JULHO DE 2021

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

SABE COMO VOTAR?
É FÁCIL!
Vote através do site ou envie um SMS
GRATUITO para 4902 com a seguinte
informação:
OPAD espaço PROPOSTAS EM QUE QUER
VOTAR espaço [Nº CC/BI] espaço DATA
NASCIMENTO [AAAAMMDD] espaço ACEITO

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT
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ESTÁTUA DE FERNANDO DE OLIVEIRA
LOCALIZAÇÃO:
GLÓRIA E VERA CRUZ

PROPONENTE:
JOÃO DE LEMOS

ORÇ. MUNICÍPIO: 27 000,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 3 000,00 €

Propõe-se a execução e instalação de uma estátua de Fernando de Oliveira
(1507/1585) no Largo Dr. Jaime Magalhães Lima ou numa outra localização
central da cidade de Aveiro.
Este ilustre aveirense e expoente renascentista português teve múltiplas
facetas, foi frade, escritor, gramático e construtor bélico-naval.
Das suas obras constam a Gramática da Língua Portuguesa, o Livro da
Fábrica das Naus, Arte da Navegação, Arte da Guerra no Mar, A História de
Portugal (não concluída), Livro da Antiguidade, Viagem de Circunvalação de
Fernão de Magalhães.
Pretende-se que o desenho e execução da estátua seja proposto à
comunidade artística Aveirense, sob forma de concurso aberto (“open call”)
com um valor máximo de execução de 27.000,00€.
No dia da instalação da estátua, será dinamizada uma sessão de
esclarecimento com a entrega de algumas unidades do livro “Fernando
de Oliveira, por João Pereira de Lemos, editora Âncora” da autoria do
proponente.
A bem da cultura - “Todas cousas têm seu tempo: e os ociosos o perdem”.
João de Lemos.
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TRICOTARIA
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROPONENTE:
RITA QUINTELA

ORÇ. MUNICÍPIO: 13 800,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 2 230,00 €

TricotaRia é um projeto que assenta na partilha dos saberes associados às
artes manuais. O tricot foi o ponto de partida para o nascimento desta ideia,
uma vez que tudo começou num dos encontros do Grupo Tricot´Aveiro. Este
grupo, que começou por se chamar Grupo de Tricotadeiras de Aveiro, iniciou
as atividades no fim do Verão de 2011; tal como as nossas avós, quisemos
voltar aos espaços públicos com as agulhas e os novelos. O grupo, que
inicialmente se uniu pelo gosto de fazer malha, ganhou outra dimensão ao
envolver-se com a comunidade em projetos com escolas, com instituições
direcionadas a públicos específicos, nos bairros e noutros espaços públicos.
Estes momentos revelaram-se momentos únicos de aprendizagem, de
memórias e de partilha. Com base nestas histórias felizes, ousamos ir mais
longe. Queremos chegar a mais pessoas e queremos que mais pessoas
cheguem até nós. A rua é o nosso lugar preferido, mas em Aveiro o clima nem
sempre é nosso amigo. Falta-nos um espaço para guardar os nossos muitos
novelos e agulhas, as mantas para pôr na relva, as cadeiras para os avós se
sentarem e uma mesa de trabalho.
A nossa proposta apresenta duas ideias - um espaço fixo ou uma viatura
- que assentaram no mesmo propósito: por um lado, criar um espaço de
armazém e, por outro, proporcionar melhores condições de chegar até às
pessoas. No caso do espaço, será a nossa casa, sempre de portas abertas
para receber quem nos quiser visitar. Se a opção for a viatura, a casa passa
a ser móvel e podemos chegar mais longe. Seja qual for o desfecho, o que
mais queremos é estar na comunidade e com a comunidade, com agulhas,
meadas e novelos. Queremos ensinar e aprender, partilhar histórias, trocar
experiências e contribuir para a felicidade e o bem-estar. Pessoas felizes
constroem cidades felizes; no nosso caso, além de feliz, aveiro vai ficar ainda
mais bonita, enfeitada com tudo o que vai nascer destas agulhas.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
COM AÇÃO DIRETA 2021
PARQUE DE MERENDAS DE SARRAZOLA
LOCALIZAÇÃO:
CACIA

PROPONENTE:
ANDREIA VILAR

23

ORÇ. MUNICÍPIO: 4 108,31 €
ORÇ. PROPONENTE: 456,48 €

Este projeto está projetado para o Jardim localizado por trás dos prédios,
situados na Rua Tomás D’Aquino, no lugar de Sarrazola, numa área verde
com uma extensão aproximada de 2.000 metros quadrados, o que permitirá
a todos o que visitarem o local “um momento de pausa” ou “um momento de
convívio”.
O conceito inerente a esta proposta prende-se com o reforço de espaços
verdes públicos, com a integração de uma zona de merendas com
churrasqueira, capazes de permitirem uma fruição de excelência por parte
das pessoas.
Através de uma intervenção de carácter naturalista, a escolha criteriosa dos
elementos de mobiliário urbano com opções mais sustentáveis, permite que o
Parque de Merendas de Sarrazola se converta num parque verde público de
convívio e de contemplação dos diversos ambientes envolventes.
O espírito de sustentabilidade ambiental, premente em todas as soluções
pensadas para este projeto, tornarão o Parque de Merendas de Sarrazola,
num espaço incontornável no quotidiano da freguesia, pensado para as
pessoas e as suas necessidades, favorecendo, assim, a utilização pelo
cidadão que caminha, que passeia, que pedala e que vive a Freguesia de
Cacia na sua plenitude.
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AVEIRO A COMPOSTAR
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROPONENTE:
MÓNICA MONTEIRO

ORÇ. MUNICÍPIO: 5 400,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 600,00 €

Grow, Eat, Compost, Repeat! (Cultivar, Comer, Compostar, Repetir!)
- Compostar? O que é isso?
Compostar é reciclar os resíduos orgânicos, transformando-os em composto.
- Como é que isso se faz? O que é que são resíduos orgânicos? O que é o
composto?
Faz-se num compostor, onde se colocam cascas e caroços de frutas e
vegetais e/ou resíduos de jardim. Composto é o produto final, que é um
fertilizante natural.
- O que é um compostor?
Compostor é o recipiente onde se faz a compostagem. Existem vários
modelos para diferentes métodos. Queremos ajudar a escolher um método e
a fazer um compostor.
- Mas eu moro num apartamento!
Num apartamento também se podem separar resíduos. Depois podem
compostar-se em casa ou procurar alguém que os queira.
- Mas para quê esse trabalho?
O lixo que produzimos em casa inclui 40% de resíduos orgânicos
(biorresíduos), que podem ser transformados em composto, em vez de irem
para aterro misturados com o lixo indiferenciado. Reduzimos as emissões
de gases com efeito de estufa associadas ao seu transporte e deposição em
aterro, contribuindo para a mitigação das alterações climáticas. Melhoramos
a qualidade do solo com a incorporação do composto, reduzindo a
necessidade de adubos químicos e de rega, contribuindo para o aumento da
produção de alimentos saudáveis.
- Ainda não estou a ver muito bem como é que isso funciona.
Participe nas sessões informativas, oficinas, ciclo de cinema e showcooking
sobre: hortas verticais, desperdício
alimentar, alimentação consciente,
rotulagem e conservação, construção
de compostores e compostagem
doméstica.
Vote no nosso projeto e prepare-se para
uma nova etapa na sua vida!
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ROTA DA ÁGUA
LOCALIZAÇÃO:
REQUEIXO, NOSSA SRA.
DE FÁTIMA E NARIZ

PROPONENTE:
SÉRGIO MARQUES

ORÇ. MUNICÍPIO: 19 906,69 €
ORÇ. PROPONENTE: 2 211,85 €

Criação de percurso ciclável e/ou pedestre que se desdobra em três
percursos de menor extensão para valorização do património ligado à água, e
promoção da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz.
Promoção de atividades no âmbito da consciência ambiental e importância
da água, destinado a visitantes dos 0 aos 80, de Norte a Sul do país ou até
além-fronteiras. Qualquer cidadão poderá percorrer os percursos propostos.
O projeto prevê a instalação de placas informativas e de sinalização dos
diferentes percursos, mapeamento em “tracks” de GPS e georreferenciação
dos percursos, e organização de atividades em torno do tema da Água.
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PARQUE DO SALGUEIRAL
LOCALIZAÇÃO:
CACIA

PROPONENTE:
MARIANA CRUZ

ORÇ. MUNICÍPIO: 6 011,81 €
ORÇ. PROPONENTE: 667,98 €

Este projeto consiste na implementação de um parque de lazer, na freguesia
de Cacia, com o objetivo de criar um parque físico com mobiliário urbano,
em madeira, e onde se congregará um conjunto de iniciativas promotoras da
biodiversidade, e igualmente da economia circular.
O “Parque do Salgueiral” poderá vir a ser um ponto de descanso, para
os visitantes dos Passadiços de Aveiro, e da BIORIA, considerando que
poderá contribui para a criação de um espaço de convívio com sombras de
excelência, bons acessos e algo que dinamize mais o lugar de Vilarinho.
Numa zona ambiental por natureza, onde flui uma fonte com tradição e
história para quem lá habita, este projeto será também uma oportunidade de
moldar comportamentos e alterar paradigmas, através de várias iniciativas a
desenvolver no local e que tentará envolver a população local, da freguesia e
os visitantes.
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POR UM PLANETA COM MENOS PLÁSTICO
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROPONENTE:
ÂNGELA BARRETO
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ORÇ. MUNICÍPIO: 23 360,31 €
ORÇ. PROPONENTE: 2 600,00 €

O plástico está em toda a parte, está a sufocar silenciosamente o nosso
planeta. Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos,
sendo o equivalente a um camião cheio de lixo a cada minuto.
Em Portugal, anualmente, consumimos: 721 milhões de garrafas de plástico,
259 milhões de copos de café descartáveis, 1 000 milhões de palhinhas e 10
000 milhões de beatas de cigarros. No rio Douro já existem mais plásticos
do que larvas de peixe e ao longo da nossa costa vários peixes de consumo
humano contêm plásticos no seu trato digestivo. Estes números fazem pensar,
estamos preparados para mudar esta tendência?
Não existe uma solução única para este problema global e complexo, mas
todas as nossas ações, mesmo que pontuais e em pequena escala, irão
minimizar o impacto do plástico no nosso planeta.
O projeto “Por um planeta com menos plástico” é dirigido a todos os
habitantes do concelho de Aveiro e tem como objetivos:
- Reduzir o consumo de plásticos no quotidiano;
- Incentivar as famílias a ter atitudes mais amigas do ambiente.
Para dar resposta a estes objetivos pretende-se:
- Promover valores de sustentabilidade junto da comunidade através da
realização de palestras, conversas informais, workshops, campanhas de
sensibilização e passatempos;
- Desenvolver um site com informações
fidedignas e de fácil compreensão para
incentivar a adoção de práticas mais
sustentáveis;
- Distribuir 400 kits (1 por agregado
familiar) com produtos amigos do
ambiente, alternativos aos que fazem
parte do dia-a-dia e que contêm
grandes quantidades de plástico.
Vamos então lutar por um planeta com
menos plástico?
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CICLO COMPOST
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO
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ORÇ. MUNICÍPIO: 14 400,00 €
PROPONENTE:
FERNANDA DE ALMEIDA ORÇ. PROPONENTE: 6 700,00 €

Já pensou transformar os seus restos de comida em adubo biológico?
Sabia que cada português produz em média cerca de 1 kg de “lixo” por
dia, sendo metade biodegradável (ex. cascas de frutas e legumes da sua
cozinha)? Por que não transformar esse rico recurso em adubo de elevada
qualidade? Ao doar o seu “lixo” biodegradável (bioresíduos) vai ganhar adubo
biológico e formação em compostagem! O projeto Ciclocompost consiste em
oferecer um serviço de recolha de bioresíduos ao domicílio e sua valorização
através do processo de compostagem. A equipa do projeto recolherá
semanalmente bioresíduos na casa de cada participante em cargobikes
devidamente equipadas, levando-os até compostores comunitários junto a
uma horta urbana existente no campus da Universidade de Aveiro (HortUA).
Durante o projeto, os inscritos terão acesso a formação sobre os diferentes
métodos de compostagem e receberão material para separação do
bioresíduo em casa de forma fácil e divertida. Os participantes terão também
como contrapartida adubo biológico para as suas plantas, sendo o excedente
da produção doado para outras hortas comunitárias na cidade.
Assim, o projeto consiste na implementação de um micro sistema circular
e local de gestão de bioresíduos com o objetivo de contribuir de forma
inovadora para a descarbonização da economia!
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BRINC’AVEIRO: BRINCAR DE RUA
LOCALIZAÇÃO:
GLÓRIA E VERA CRUZ

PROPONENTE:
SANDRA CRUZ
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ORÇ. MUNICÍPIO: 30 000,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 3 300,00 €

Ao recordar os tempos da nossa infância, vêm-nos à memória as lembranças
das brincadeiras na rua com os amigos à porta de casa, no bairro ou no
recreio da escola. No entanto, hoje em dia, as crianças não têm muitas
oportunidades para poderem brincar de uma forma livre e não de uma forma
estruturada, orientada, completamente formatada.
Para um desenvolvimento saudável, as crianças precisam de oportunidades
para serem exploradoras, construírem a sua autonomia, relacionarem-se e
aprenderem a percorrer caminhos criativos. A rua é um espaço de liberdade,
aventura, criatividade e felicidade. É importante darmos novamente às
crianças as mesmas oportunidades que nós tivemos durante a nossa
infância!
O projeto BRINC’Aveiro pretende promover o brincar e as actividades de rua
através da criação de espaços de convívio na via pública com a pintura de
jogos tradicionais no pavimento e a instalação de um conjunto de módulos
de madeira com bancos e espaços
verdes com o propósito de se
devolver o espaço da rua às crianças
e famílias.
Foram definidas três ruas de
intervenção: Rua Bernardo Torres,
Rua do Gravito e Rua Luís Brás
Abreu, onde se pretende dinamizar
o ato de “Brincar na Rua” através
do encerramento da circulação
de automóveis, ficando o fim-desemana, ou horários específicos
do mesmo, com acesso restringido
aos moradores. Haverá grupos
diferentes de cidadãos responsáveis
pelo espaço, pretendendo-se mais
tarde lançar algumas dinâmicas
que promovam a interação entre
moradores destas diferentes zonas.
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XADREZ AO AR LIVRE NAS FREGUESIAS DE AVEIRO
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROPONENTE:
JOSÉ ALVES
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ORÇ. MUNICÍPIO: 17 300,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 1 950,00 €

O objetivo deste projeto visa a colocação de 10 equipamentos de mesa/s
de xadrez (que poderão igualmente ser usadas para jogar damas) nas 10
Freguesias do Concelho de Aveiro em locais exteriores como parques, locais
de lazer exterior ou outros similares.
A definição dos locais terá de ter em conta a valorização dos espaços e a
criação de dinâmicas que envolvam a utilização destes equipamentos por
todos os munícipes – crianças, adultos e idosos.
O objetivo será equipar as 10 Freguesias com os equipamentos de mesas
de xadrez e dinamizar a sua utilização pelas pessoas através de sessões de
formação de xadrez. A comunidade será convidada, pais e filhos, avós e netos,
adultos e amigos curiosos, a aprender xadrez ou, sabendo jogar, passarão
a ter um espaço ao ar livre para se encontrarem com outras pessoas
apaixonadas pelo jogo também.
O responsável do projeto irá articular ações adicionais com os clubes de
xadrez do município de Aveiro, sempre que possível.
É uma oportunidade para
democratizar o acesso a uma
atividade de cariz intelectual e
lúdica numa perspetiva de criação
de espaços ao ar livre para a mesma,
trazendo o xadrez para os parques
e locais de lazer e as pessoas para
o convívio salutar em redor de 64
quadrados e 32 peças mágicas.
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PARQUE CANINO
LOCALIZAÇÃO:
OLIVEIRINHA

PROPONENTE:
ANA SOARES FERREIRA

ORÇ. MUNICÍPIO: 15 000,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 1 660,00 €

Considerando que cada vez mais o animal de companhia, em particular o
cão, é parte integrante das famílias portuguesas e que muitas os possuem
em apartamentos com reduzidas dimensões, urge criar espaços comunitários
para que os donos lhes possam dar qualidade de vida.
Umas das formas é permitir-lhes a prática de exercício em áreas criadas
para o efeito com equipamentos apropriados, mas também à socialização do
animal-animal e animal pessoa.
Mas perspetivando que o espaço a desenvolver terá assentos para os donos
dos animais e que a probabilidade de se encontrarem vários ao mesmo
tempo estaremos a construir simultaneamente um local ponto de encontro e
de socialização também entre as pessoas. É com este pensamento e objetivo
que criei com alguns amigos a ideia do Parque Canino.
Embora seja um equipamento urbano relativamente recente em Portugal
existe há várias décadas em outros países. Após análise dos equipamentos
disponíveis no mercado entendemos que devem obedecer a algumas
características que julgamos fundamentais como:
• Fácil instalação e higienização;
• Interativos para os animais;
• Que permitam a socialização entre os animais, estando previsto um
calendário de adestração canina;
• Que contemplem um espaço de convívio e abrigo para os donos.
Devem ainda enquadrar-se em termos de cores e equipamentos com o meio
existente. Deve ser um sítio fantástico para bons momentos entre todos,
pessoas e animais.

