INFOMAIL
VENCEDOR

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Car@ Munícipe,
Em reunião com os líderes dos principais partidos políticos do nosso
concelho, para discutir as Grandes Opções do Orçamento e
Plano para 2017, assumi a disponibilidade para lançar a 3ª
edição do Orçamento Participativo de Águeda
(OP-Águeda), desde que houvesse o compromisso
político de darem continuidade, após as eleições
autárquicas.
Hoje, o OP-Águeda é visto como um instrumento de
participação com vista à melhoria da qualidade de vida
do concelho, resultado da elevada taxa de execução
dos projetos vencedores.
A melhor publicidade que encontramos neste projeto, são
os testemunhos dos seus participantes!
Convido todos os cidadãos a apresentar, debater, priorizar
e votar propostas/projetos que pretendam ver
concretizados em 2018.
Participe! Águeda conta consigo!

(Presidente da Câmara Municipal de Águeda)
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PONTO DE SITUAÇÃO DOS PROJETOS
A edição 2015/2016 do OP-Águeda, tem uma taxa de execução de 76,5%,
conforme mapa abaixo.
Os 13 projetos vencedores da 2ª edição têm de estar concluídos até 31 de
dezembro de 2017.
Parque de Lazer na Aguieira/Quinta da Boiça
Parque de Manutenção de Belazaima
Turismo e Lazer para o Parque do Emigrante
Requalificação do Parque Botânico de Vale Domingos
Reabilitação do Largo do Carvalhal
Requalificação dos Trilhos e Caminhos Pedonais de Lourizela
Gabinete de Apoio à Pessoa com Deficiência
Trilho Pedestre dos Arrozais
Pavimentação da Rua do Cabeço de Bolfiar
Requalificação do Parque de Lazer da Alombada
Trilho Pedestre desde a Foz até à Ponte da Sobreira
Construção de uma Parede de Escalada em Fermentelos
Aplicação de Relva Sintética no Campo de Futebol da Feira – Piedade
Requalificação do Parque Fluvial de Sernada
Parque Lúdico-Desportivo na Escola Fernando Caldeira
Desenvolvimento Turístico na Maçoida
Criação e Remodelação de Rotundas em Barrô e Aguada de Baixo

Legenda:

Concluído

Em execução

Parado
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O QUE É O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO?
O OP-Águeda é um processo que envolve voluntariamente os cidadãos com 16 ou mais anos, naturais e/ou residentes no concelho de Águeda,
bem como os que estão afetos por razões académicas – na apresentação,
priorização e votação de propostas que irão integrar as Grandes Opções
do Orçamento e Plano de 2018.
Para a edição 2017/2018, o Executivo Municipal disponibilizou uma verba
de 500.000€ do orçamento municipal, para projetos propostos pelos
cidadãos.
À semelhança de 2016, destacou 10% desta verba para projetos imateriais,
que serão alvo de uma diferenciação positiva na fase de votação,
lançando o desafio “Aplica-te” – Aplicações Informáticas (APP) que
resolvam situações vividas diariamente pelos cidadãos.
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O CICLO DO OP-ÁGUEDA
Está organizado em dois ciclos de participação, com a duração de um ano
cada:
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COMO FUNCIONA?
Recolha de Propostas Não Presencial – de 1 a 15 de maio
Recolha de Propostas nas Sessões Participativas – 9 de maio a 13 de junho
Pontuação Pública das Propostas recolhidas pela via não presencial - 17 a
31 de maio
Análise Técnica das Propostas – a partir de 10 de maio
Divulgação da Lista de Propostas Admitidas e Excluídas, seguidas de
contraditório – 10 dias úteis
Votação dos Projetos – a definir em função do calendário eleitoral
Apresentação dos resultados – a definir em função do calendário eleitoral
Execução dos Projetos Vencedores – durante o ano 2018
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COMO PARTICIPAR?
A participação efetiva-se na:
a) Apresentação de Propostas pela via Não Presencial – mediante registo na
Plataforma Participativa (http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt/).
b) Apresentação de Propostas nas Sessões Participativas - Têm início às 21
horas, nos locais indicados e são espaços de debate onde os participantes
podem apresentar as suas propostas e eleger as que consideram prioritárias,
compostas por 4 momentos: receção, abertura, mesas de consenso e
plenário.
c) Acompanhamento da Fase de Análise Técnica – mediante contacto com
a equipa do OP-Águeda ou através dos webservices, que podem ser
consultados através do site da autarquia ou APP “Águeda Cityfy”.
d) Votação dos Projetos Finalistas – cada cidadão tem direito a 2 votos
obrigatórios, que pode usar presencialmente ou na Plataforma Participativa
(http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt/). Terá de votar em projetos
distintos e de freguesias diferentes.
e) Acompanhamento da Execução – mediante contacto com a equipa do
OP-Águeda ou através da Plataforma Participativa.
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SESSÕES PARTICIPATIVAS NAS FREGUESIAS
União / Freguesia
Trofa, Segadães e
Lamas do Vouga

Local

Préstimo e
Macieira de Alcôba

Tuna Mourisquense
1º de Janeiro
JF de Valongo
do Vouga
Biblioteca Municipal
Manuel Alegre
JF de Macieira
de Alcôba

Recardães e Espinhel

JF de Recardães

Belazaima do Chão
Castanheira e Agadão
Travassô e
Óis da Ribeira

Barrô e
Aguada de Baixo

JF de Castanheira
do Vouga
Banda
12 de abril
Centro Cívico Engº
Adolfo Roque

Fermentelos

JF de Fermentelos

Valongo do Vouga
Águeda e Borralha

Macinhata
do Vouga
Aguada de Cima

Data da Sessão
Participativa
9 de maio
11 de maio
17 de maio
18 de maio
23 de maio
25 de maio
30 de maio
1 de junho
8 junho

Clube Macinhatense

6 de junho

JF Aguada de Cima

13 de junho
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CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS
A proposta é apresentada em nome individual e carece de análise técnica
de viabilidade, devendo respeitar os seguintes critérios:
a) Integrar o leque de competências da Câmara Municipal.
b) Estar delimitada no território municipal (âmbito municipal ou freguesia).
c) O orçamento não ultrapassar os 50.000€ (valor com IVA e projeto)
d) A execução ser possível em 12 meses.
e) Enquadra-se em pelo menos 1 dos 5 eixos do Plano de Desenvolvimento
Estratégico do Município de Águeda (PDE 2014-2017).
f) É compatível com outros projetos e planos municipais, ou que pelo
menos que da sua execução não resulte a inviabilização de outro
projeto/iniciativa.
g) Não configura pedido de apoio, direto ou indireto, ou prestação de
serviços.
h) O investimento não está previsto nas Grandes Opções do Orçamento e
Plano.
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Poderá ser motivo de exclusão da proposta em sede de análise técnica:
a) Não ser possível à Autarquia assegurar a manutenção e o funcionamento
do projeto, em função do seu custo e/ou exigência de meios técnicos ou
financeiros indisponíveis. Contudo, o projeto poderá ser executado caso a
Autarquia autorize a celebração de um acordo de iniciativa do(s)
proponente(s) da proposta excluída ou de uma entidade privada por eles
indicada, onde estes assumam a totalidade ou parte dos custos de
manutenção do projeto.
b) A execução do projeto dependa de parcerias ou pareceres de entidade
externas, cujo período dilatado de obtenção seja incompatível com os prazos
estipulados no presente regulamento para a análise e execução das
respetivas propostas.
c) Não ser possível à Comissão analisar a proposta por falta de entrega de
esclarecimentos, por parte dos proponentes.
d) Proposta que objetivamente se identifique com confissões religiosas e/ou
com grupos políticos.
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PROPOSTAS PARA ANÁLISE TÉCNICA
As propostas apresentadas nas Sessões Participativas obedecem aos
seguintes critérios em função do número de participantes:
a) Uma proposta em cada Sessão Participativa;
b) Acrescida de mais uma até ao limite máximo de cinco, por cada 10
participantes.
As propostas recebidas pela Plataforma Participativa, obedecem aos
mesmos critérios, ou seja, passa 1 proposta, acrescida de mais uma até ao
limite máximo de 5, por cada 10 proponentes.
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REGISTO ONLINE
Como efetuar o registo para votação na Plataforma:
1) Aceder à plataforma em http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt;
2) Clicar em REGISTAR (botão Azul no canto superior direito);
3) Selecionar a opção “Declaro que tomei conhecimento das normas de
participação e regras de utilização do site que aceito nos termos em que
me são apresentadas”;
4) Preencher os campos que são solicitados;
5) Caso tenha utilizado o Cartão de Cidadão para efetuar o registo e seja
recenseado no concelho de Águeda, poderá exercer o seu voto de
imediato, caso contrário aguarde a validação do seu registo;
6) Assim que receber a confirmação do registo na sua caixa de correio
eletrónico poderá votar no seu projeto favorito.
Igual procedimento é seguido se optar por votar na APP “Águeda Cityfy”.
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SABIAS QUE...
- Os espaços identificados para as Sessões Participativas, foram
previamente acordados com os Presidentes de Juntas de Freguesia,
considerando a sua acessibilidade a pessoas com mobilidade
reduzida.
- As sessões assinaladas, contam com apoio de tradução para
linguagem gestual e braille.
- A Autarquia levou fibra ótica a todas as sedes das Juntas de
Freguesia, pelo que pode aceder à internet e usar a Plataforma do
Orçamento Participativo.
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SABIAS QUE...
- Durante as Sessões Participativas estará disponível um espaço de
acolhimento a crianças e jovens, onde serão desenvolvidas
atividades lúdicas, por técnicos da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre, de modo a que os pais possam participar tranquilamente
nas sessões participativas.
- O Município lançou a APP “Águeda Cityfy” com interação com
a Plataforma Participativa, para facilitar o processo de votação,
obter informação sobre o OP-Águeda e consultar o ponto de
situação da análise técnica das propostas, através dos
webservices.
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Informações
http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt/
Câmara Municipal de Águeda
Praça do Município - 3754-500 Águeda
234 610 070 / 925 653 666
opagueda@cm-agueda.pt

