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

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
COM AÇÃO DIRETA 2021
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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.

