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EDITAL 
 

 
 Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, para efeitos do 

disposto no n.º 6, do artigo 9.º do Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Águeda, torna 

público que a Câmara Municipal de Águeda na sua reunião extraordinária de 9 de agosto de 2016, 

deliberou, na sequência da análise efetuada às reclamações apresentadas no período de audiência 

pública da listagem provisória das propostas elegíveis e não elegíveis, submeter à fase de votação as 

seguintes propostas: 

 
� Proposta n.º 528461 - Requalificação das escadas do cemitério de Belazaima; 

� Proposta n.º 528463 - Acesso do Parque dos Bombeiros em Agadão; 

� Proposta n.º 528464 - Requalificação do Parque  da Sr.ª Guia Urgueira; 

� Proposta n.º 527341 - Requalificação dos Moinhos de Água no Sabugueiro; 

� Proposta n.º 527340 - Requalificação do Parque da Vila – Miragaia; 

� Proposta n.º 525786 – Requalificação do Parque do Alverca; 

� Proposta n.º 528789 – Requalificação do Lago do Rio Côvo; 

� Proposta n.º 526858 - Equipamentos geriátricos em Barrô; 

� Proposta n.º 527528 - Guia de flora da Pateira ao longo dos Percursos Pedestres; 

� Proposta n.º 527530 - Arranjo do Jardim e Miradouro das Fontainhas; 

� Proposta n.º 528458 – Relvado Sintético no Campo de Futebol das Associações; 

� Proposta n.º 528467 – Arranjo Urbanístico da Avenida da República; 

� Proposta n.º 528468 - Parque de Merendas do Beco; 

� Proposta n.º 525790 - Náutica de Lazer Pateira; 

� Proposta n.º 528472 - Escadaria do Outeiro da Vila – Macieira de Alcôba; 

� Proposta n.º 528711 - Requalificação do Largo da Junta de Espinhel; 

� Proposta n.º 528720 - Requalificação da Zona Central de Casaínho de Cima; 

� Proposta n.º 525787 - Reabilitação do Parque da Garganta; 

� Proposta n.º 525788 - Alcatroamento da Rua do Toural na Carvalhosa; 

� Proposta n.º 525789 - Requalificação do Espaço Desportivo de Fermentões; 

� Proposta n.º 528693 - Águeda + Ativa – Séniores (Con)Vida 

� Proposta n.º 527529 - Requalificação do Parque do Emigrante – zona nascente; 

� Proposta n.º 528471 - Calcetamento do Caminho do Chapado; 

� Proposta n.º 528466 – Acesso ao Parque da Boiça; 

� Proposta n.º 528469 - Requalificação da Escola de Serém de Baixo; 

� Proposta n.º 528781 - Iluminação do Parque Botânico de Vale Domingos. 
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 Mais se torna público, não terem sido consideradas elegíveis, seja por deliberação do Executivo 

Municipal seja por não reunirem as condições constantes do Regulamento respetivo, as seguintes 

propostas: 

 

� Proposta n.º 527342 - Minimização dos problemas de saúde pública, face à ausência de 

saneamento público – Aguada de Cima –  De acordo com a alínea a) do n.º1 do artigo 20.º do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta insere-se no quadro de 

competência da autarquia, mas esta tem uma concessão com a AdRA – Águas da Região de 

Aveiro, entidade responsável pela gestão da rede de águas residuais. A proposta vai ser 

encaminhada para à AdRA, para os fins tidos por convenientes. 

� Proposta n.º 528783 - Arranjos na Rua do Outeiro – Catraia de Assequins – De acordo com a 

alínea a) do nº1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta 

não se insere no quadro de competências da autarquia, dado que não é a entidade responsável 

pela construção das redes de distribuição de gás natural. A proposta vai ser encaminhada para as 

entidades competentes, para os fins tidos por convenientes. 

� Proposta n.º 526891 - Albergue para Peregrinos de S antiago – Nos termos da alínea a) do n.º 

2, e do n.º 4, ambos do artigo 20.º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, dado 

que a eventual construção de Albergue no Lavadouro requer a definição de um plano de negócio. 

� Proposta n.º 526781 - Criação de Depósito de Resídu os Sólidos Urbanos e Colocação de 

Ecopontos – De acordo com a alínea b) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Águeda, a proposta é excluída dada a necessidade de emissão de pareceres e 

licenciamento do espaço, não compatíveis com o período de análise técnica, bem como do 

disposto na alínea a) do nº 2 do referido Regulamento, dados os custos de manutenção. 

� Proposta n.º 528470 - Criação Espaço Multiusos –  Nos termos das alíneas e) e f) do n.º1 do 

artigo 20.º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� De acordo com as alíneas c), e) e f) do nº1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Águeda, a infraestrutura é da propriedade da Junta de Freguesia, necessitando de 

obras de fundo que excedem o montante definido. A localização e funcionalidades propostas não 

se enquadram na estratégia municipal, dada a área de influência da Freguesia de Macinhata.  

� Proposta n.º 522326 - Criação de locais para compos tagem de resíduos vegetais-  Consultada 

a Junta de Freguesia, da área de influência, não mostrou interesse em assegurar a manutenção 

do projeto, nem ceder o terreno, pelo que a proposta é excluída ao abrigo da alínea b) do nº 2 do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Proposta n.º 528459 - Academia Municipal de Multide sportos -  De acordo com a alínea g) do 

nº1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta é excluída 

por se considerar que se trata de uma prestação indireta de serviço. A proposta colide ainda com a 

alínea f) do número 1 do referido regulamento, dado que o Plano Municipal do Desporto contempla 

as ações previstas na proposta. 
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� Proposta n.º 528460 - Eu Participo, Eu Aplico-me -  A proposta colide ainda com a alínea f) do 

número 1 do referido regulamento, dado que a autarquia dispõe da aplicação “A Minha Terra”, que 

se encontra em fase de testes, que possui funcionalidades semelhantes. 

� Proposta n.º 528462 - Transporte de água do regadio  da Ribeira do Raivo -  De acordo com a 

alínea a) do nº1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta 

não se insere no quadro de competências da autarquia, dado que compete ao Ministério da 

Agricultura e proprietários dos terrenos a execução dos sistemas de regadio. A proposta vai ser 

encaminhada para as entidades competentes, para os fins tidos por convenientes. 

� Proposta n.º 526907 - Revitalização de Rota dos Moi nhos da Curvina até à Ponte da 

Pedrinha -  Nos termos da alínea b) do n.º.2 do artigo 20.º do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Águeda. 

� Proposta n.º 528782 - Aquisição de terreno e coloca ção de relvado sintético em Vale 

Domingos - A proposta apresentada não é compatível com a alínea f) do n.º1 do artigo 20.º do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, nomeadamente com o loteamento existente 

e o Plano Municipal de Desporto. 

� Proposta n.º 522327 - Construção/ alargamento de um  Pontão na Rua do Campo – Segadães 

- De acordo com a alínea b) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de 

Águeda, a proposta é excluída dada a necessidade de emissão de pareceres de entidades 

externas (CCDRC, ICNF, APA), não compatível com o período previsto para a realização da 

análise técnica. 

� Proposta n.º 530054 - Requalificação 2 Parque Infan tis -  De acordo com a alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta não se insere no 

quadro de competências da autarquia, dado que é a Junta de Freguesia a entidade responsável 

pela manutenção.  

� Proposta n.º 528731 - Construção balneários/vestiár ios/apoio polidesportivo Recardães - 

Não obstante a União de Freguesias de Recardães e Espinhel manifestar disponibilidade em 

assegurar os custos de manutenção da infraestrutura, a mesma não é compatível com a alínea f) 

do n.º1 do artigo 20.º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, atentas as 

caraterísticas do Campo da Piedade.  

� Proposta n.º 528724 - Águeda na Tua Mão -  A proposta colide com a alínea f) do número 1 do 

Regulamento do Orçamento Participativo, dado que a autarquia possui uma programação cultural 

anual, em parceria com o movimento associativo e Juntas de Freguesia, que vai ao encontro dos 

objetivos da proposta. 

� Proposta n.º 526928 - Construção de Sanitários nas Almas da Areosa - De acordo com a 

alínea a) do nº1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta 

insere-se no quadro de competência da Junta de Freguesia, não tendo merecido a sua 

concordância relativamente à localização. 
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� Proposta n.º 528465 - Centro de Educação Ambiental Águeda/Borralha - De acordo com a 

alínea c) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta 

é excluída por falta de apresentação de esclarecimentos, essenciais para a realização da análise 

técnica. 

� Proposta n.º 522325 - Novos Espaços, Novas Vidas- De acordo com a alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, a proposta insere-se no quadro 

de competências da autarquia, mas é excluída, tendo em consideração que terreno é privado e é 

necessário formalizar um contrato de cedência do direito de superfície, de modo a que o 

proprietário mantenha a sua titularidade. 

� Proposta n.º 528473 - Remodelação do Polidesportivo  da Maçoida -  Nos termos das alíneas a) 

e f) do n.º1, do artigo 20.º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Proposta n.º 527339 - Requalificação do Largo da Ca pela de S. Martinho –  esta proposta foi 

retirada por decisão dos respetivos proponentes. 

 

 Para constar e devidos efeitos se torna público este Edital, que, nos termos do artigo 56.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, vai ser afixado nos lugares de estilo, publicitado no site do 

Município de Águeda e na Plataforma Eletrónica do Orçamento Participativo de Águeda 

http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt. 

 

Águeda e Paços do Concelho, 9 de agosto de 2016 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

(Dr. Gil Nadais) 


