RELATÓRIO DE SESSÃO DE PARTICIPAÇÃO

Local de realização da sessão:
Data da sessão:

Sede da União de Freguesias no Préstimo

28 de maio de 2015

Horário da sessão:

21h – 23h30m

Número de participantes:
Número de mesas de grupos:

21
4 Mesas

Número de propostas apresentadas nos grupos:

9

Número de propostas apresentadas a Plenário:

7

Número de propostas a votação (após fusão de propostas em Plenário):

5

Propostas votadas em Plenário segundo a ordem de pontuação:
-

Requalificação dos trilhos e caminhos pedonais nos limites de Lourizela – 14 votos

-

Recuperação da antiga escola/sede da Junta para Turismo Rural – 8 votos

-

Ciclovia Multiusos – 8 votos

- Parque de Fitness – A-dos-Ferreiros – 8 votos
- Pomar comunitário em Macieira de Alcôba – 4 votos
Propostas que serão alvo de análise técnica para validação dos critérios previstos no processo de
orçamento participativo:
Tendo em consideração que a União de freguesias do Préstimo tem 808 habitantes de acordo com o
regulamento do Orçamento Participativo de Águeda passam 2 propostas, à fase de análise técnica.
Contudo, verificou-se uma situação de empate, pelo que passam 4 propostas à etapa seguinte, que
passamos a elencar:
-

Requalificação dos trilhos e caminhos pedonais nos limites de Lourizela – cujos proponentes são Dionísio Ferreira Duarte, Luísa Minerva, Manuel Jesus da Silva e Raul Bastos Fernandes;

-

Recuperação da antiga escola/sede da Junta para Turismo Rural – cuja proponente é Ana Carina
Dias Cancela;

-

Ciclovia Multiusos – cujo proponente é Sérgio Manuel Santos Duarte;

-

Parque de Fitness – A-dos-Ferreiros – cuja proponente é Beatriz Lourenço Duarte da Silva.
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