591745 – Trilho dos Moinhos

591746 – Parque Radical no Centro da Vila de Aguada de Cima

Descrição: O Trilho Pedestre dos Moinhos com
início no Parque do Sabugueiro segue a vala
em direção aos moinhos do Salvador,
continua para os moinhos no Garrido de
Baixo, passa na vala da Borralheira em
direção a S. Martinho, segue pela Ribeira de
Aguada de Cima até ao Parque do
Sabugueiro.

Descrição: Parque radical no centro da vila
de Aguada de Cima destinado à prática de
desportos alternativos, mas vocacionado
sobretudo para bike park. A incorporação de
equipamentos desta natureza nas esferas de
espaços públicos e coletivos das cidades e
vilas, é uma tendência crescente na
realidade portuguesa.

Orçamento: 41 205,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 35 000,00€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Aguada de Cima)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Aguada de Cima)

597753 – Parque de Lazer da Boiça - Fase 3

597652 – Requalificação do Largo do Carvalho em Fermentões
Descrição: Criação de circuito de ginástica
exterior na zona envolvente ao campo de
futebol, através de equipamentos de
ginástica. Requalificação do campo de
futebol ao nível do piso, marcações, balizas e
redes laterais de proteção, garantindo a
segurança para os utilizadores deste espaço.

Descrição: Criação de sanitários, caminhos,
instalação de ponte pedonal, enrocamento e
estabilização das margens da ribeira.

Orçamento: 28 029,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 32 182,00€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Valongo do Vouga)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Valongo do Vouga)
As votações nas Freguesias decorrem das 18h30m às 21h00m, nas seguintes datas e locais:

Instruções de votação:

Trofa, Segadães e Lamas

26 de abril

Sede da Tuna Mourisquense - 1º de janeiro

Cada cidadão com 16 ou mais anos, natural e ou residente no concelho

Valongo do Vouga

3 de maio

JF Valongo do Vouga

de Águeda, bem como os que estão afetos por questões académicas,

Águeda e Borralha

8 de maio

Biblioteca Municipal Manuel Alegre

têm direito a 2 votos, que têm de ser usados em projetos diferentes e de

Préstimo e Macieira de Alcôba

10 de maio

Edifício da JF em Macieira de Alcôba

freguesias diferentes.

Fermentelos

15 de maio

JF Fermentelos

A votação pode ser feita via online na Plataforma Participativa

Belazaima, Castanheira e Agadão

17 de maio

JF de Castanheira do Vouga

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

Travassô e Óis da Ribeira

22 de maio

Sede da Associação 12 de Abril

Barrô e Aguada de Baixo

24 de maio

Centro Cívico Engº Adolfo Roque

Recardães e Espinhel

29 de maio

JF de Recardães

Macinhata do Vouga

5 de junho

Clube Macinhatense

Aguada de Cima

7 de junho

JF de Aguada de Cima

ou

nas

sessões

participativas organizadas pela Autarquia.

INFOMAIL

Car@ Munícipe,
O convite foi lançado, e os Aguedenses responderam
à altura!
Águeda participa e envolve-se ativamente na
construção de um território que vá ao encontro das
necessidades e anseios dos que cá moram, estudam
ou trabalham! Nesta terceira edição do Orçamento
Participativo de Águeda foram apresentados
dezenas de projetos em áreas distintas e de diferentes
âmbitos! Mais uma vez chega o momento da votação
das propostas apresentadas.

26 de abril a 7 junho

VOTAÇÃO DOS PROJETOS

Para tal, cada cidadão pode usar os seus dois votos em
qualquer um dos tipos de votação para escolher ‘O’ ou ‘Os’
seus projetos favoritos: na plataforma online em
http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt,
http://orcamentoparticipativo.cm-agueda.pt ou nas
sessões a decorrer nas juntas/uniões de freguesia.
Todos
nós
enquanto
cidadãos,
e
independentemente
do
papel
que
desempenhamos na sociedade, temos o
dever de nos mobilizarmos para a
construção de um território melhor. Conto
convosco e, uma vez mais, com a vossa
mobilização e empenho!
Da nossa parte fica o compromisso de
executar os projetos mais votados. Fica
igualmente
o
compromisso
de
continuar a trabalhar para que
Águeda
tenha
uma
maior
participação e cidadania ativa,
vamos melhorar o processo pelo
que
contamos
com
a
sua
participação e opinião!
Participe, porque o futuro depende
do presente! Conto consigo!

Presidente da CM Águeda
Jorge Almeida

Praça do Município - 3754-500 Águeda
234 610 070
opagueda@cm-agueda.pt

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

588115 - Escadaria do Outeiro da Vila - Macieira de Alcôba

588192 – Pista de Minigolfe no Parque Urbano da Cidade

588194 - Parque Botânico de Vale Domingos

Descrição: O objetivo é dotar a localidade de
uma escadaria em zig-zag, de madeira,
desde a Rua da Barreira até ao Outeiro da
Vila, no centro de Macieira de Alcôba.

Descrição: O minigolfe é um desporto
interessante que desenvolve a concentração,
a destreza e o convívio. Seria oportuna a
construção de um campo na cidade de
Águeda para dinamizar a atividade entre os
jovens ou até mesmo entre gerações deste
concelho.

Descrição: Criar Site dedicado ao Parque
Botânico de Vale Domingos, incluindo passeio
virtual. Colocar placas de identificação das
árvores já existentes. Instalar aparelhos
geriátricos para serem utilizados pela
comunidade.

Orçamento: 49 200,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 50 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 36 291,57€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba)

Âmbito: municipal

Âmbito: municipal

588275 – Melhoramento das Condições de Circulação
de Invisuais em Águeda

588316 – Requalificação do largo do Cruzeiro em Paradela

588330 – Aquisição de material desportivo, bicicletas e
equipamentos de segurança

Descrição: Criar bandas de circulação nos
passeios; criar marcadores de sinalização de
passadeiras; distinguir passeios da estrada.

Descrição: Requalificação do Largo do
Cruzeiro, em Paradela, com a colocação de
um Miradouro com vista para o Vale do
Cértima e criação de espaços verdes.

Orçamento: 50 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 45 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 50 000,00€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Águeda e Borralha)

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Recardães e Espinhel)

Âmbito: municipal

588336 – Construção de mega tanque para combate
a fogos em Castanheira

590199 – Balneários no Parque de Merendas do Beco

590200 – Arranjo Urbanístico no Parque de Merendas do Beco

Descrição: Construção de casas de banho no
Parque de Merendas do Beco, para usufruto
dos muitos visitantes deste espaço.

Descrição: Obras no Parque de Merendas do
Beco, incluindo: requalificação do espaço,
arranjo das mesas e churrasqueiras, parque
infantil, regularização do terreno, construção
de casas de banho.

Orçamento: 46 610,85€ (IVA incluído)

Orçamento: 12 500,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 50 000,00€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Macinhata do Vouga)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Macinhata do Vouga)

590204 – Criação da Estrutura do Miradouro no Jardim
das Fontainhas

590206 – Mexe, Mexe em Boa Companhia

591744 – Sítio de Festivais Étnicos

Descrição: Criação de uma plataforma de
miradouro, com escadas e grades de
proteção e bancos de contemplação;
Conversão do antigo depósito de água em
sala de apoio para a manutenção do jardim
e do miradouro.

Descrição:
Realização
de
atividades
associadas ao bem-estar e à prática de
exercício físico. Este projeto deverá associar
outras coletividades e indivíduos que a este se
desejem associar, tendo sempre como
objetivo final a promoção de um estilo de
vida saudável e a boa disposição.

Descrição: Requalificar o Parque da Sr.ª da
Guia na Urgueira. Infra estruturas de madeira
para confecionar refeições ligeiras e
estruturas de madeira com balcões. Mesas e
bancos. Recuperação de eiras. Quadro
elétrico para ligações eventuais à rede
pública. Ligações de eletricidade aos
sanitários, cozinha, rearborização.

Orçamento: 49 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 35 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 20 000,00€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Fermentelos)

Âmbito: municipal

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba)

591752 – Requalificação da Pista de Downhill no Préstimo

597654 – Requalificação do Largo de S. Romão

591743 – Empedramento e Arranjo de Passeios na Rua do Parque

Descrição: A Pista do Ventoso foi palco de
várias provas, em tempos anteriores. No
entanto, atualmente encontra-se danificada
para a sua utilização. Sendo que a mesma faz
parte da rede de percursos, seria benéfico
para a população em geral a sua
recuperação para poder continuar a atrair
mais pessoas à cidade e ao concelho.

Descrição: Requalificação do Largo de S.
Romão, em Recardães de Baixo, com a
colocação de bancos, mesas, alguns
espaços verdes com árvores e um parque
infantil e/ou geriátrico.

Descrição:
Empedramento
da
rua,
construção de passeios, criação de condutas
para águas pluviais e todos os arranjos
necessários aos alinhamentos da rua na sua
totalidade.

Orçamento: 50 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 20 000,00€ (IVA incluído)

Orçamento: 30 357,11€ (IVA incluído)

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba)

Âmbito: freguesia (União de Freguesias de Recardães e Espinhel)

Âmbito: freguesia (Freguesia de Aguada de Cima)

Descrição: Construção de mega-tanque para
apoio a todos os intervenientes no combate a
incêndios junto ao pavilhão de apoio à
Associação Humanitária Castanheirense ou
proximidades.

Descrição: Aquisição de bicicletas e material
de segurança para que toda a população do
concelho de Águeda tenha possibilidade de
usufruir dos trilhos e caminhos do nosso
concelho.

