
PROPOSTA CANDIDATA AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Celeste  Fonseca  Lameira,  deputada  à  Assembleia  de  Freguesia  de

Almalaguês, eleita pelo Grupo de Cidadãos CIDADÃOS POR COIMBRA vem,

nos termos do art. 3º do Regulamento do Orçamento Participativo, aprovado

em Assembleia de Freguesia de 30.12.2014, apresentar a seguinte proposta:

A: Considerandos:

1. Almalaguês, sendo uma freguesia com características muito distintas, em

que as tradições ligadas ao mundo rural são ainda vivas e vincadas, ganharia

com ações que as valorizassem e divulgassem, tanto de um ponto de vista

cultural como económico.

2. Tendo um povoamento muito disperso, interessaria promover o sentido de

unidade e de identidade, através de ações que unissem os fregueses em torno

de um interesse comum.

3. Sendo  o  princípio  de  um orçamento  participativo  o  dar  oportunidade  a

todos  os  cidadãos  de  serem  ativos  na  gestão  coletiva  dos  assuntos  da

freguesia, interessará que este primeiro modelo contribua efetivamente para

isso,  ou seja,  que envolva o mais possível  as pessoas no desenvolvimento

local.

B: Proposta:

1.  Construção  e  edição  de  um  trabalho  de  tipo  monográfico,  que  reúna

testemunhos relativos à história, património e etnografia de toda a freguesia,

abrangendo várias áreas temáticas do artigo nº7 do documento aprovado na

Assembleia de Freguesia de 30 de Dezembro de 2014.

2.  Este  trabalho  poderá  assumir  várias  formas,  desde  um  conjunto  de

brochuras temáticas em papel, um sítio na internet e uma exposição.

3.  Na  construção  do  trabalho,  serão  usados  diferentes  processos  de

participação, desde o incentivo às escolas e outras instituições locais, até à

recolha direta junto das populações, ou mesmo o lançamento de concursos em

temas específicos.

4. Os testemunhos tomarão formas variadas, como texto, imagem ou som.



5.  A  verba  orçamentada  será  usada  nos  recursos  materiais  e  técnicos

necessários, bem como nos prémios dos concursos.

6. Os produtos finais, sobretudo as brochuras, poderão captar patrocínios junto

das empresas sediadas na freguesia, contribuindo para ampliar a edição.

7.  Estes  produtos  destinam-se  à  promoção  interna  e  externa  da  freguesia,

disseminando-se nos pontos de divulgação turística, mas também através da

venda.

8. O retorno desta venda poderá reverter para reforçar posteriores orçamentos

participativos.

C. Plano de execução:

1. O plano de execução detalhado será apresentado no prazo de 2 meses após

a aprovação desta proposta pelos seus proponentes.

2. A coordenação do projeto deverá ser articulada entre o elemento da Junta

de Freguesia referido no nº 8 do documento regulador do OP, a proponente do

CPC e outros elementos especialistas cooptados para a equipa. 

3. O projeto estará concluído no 1º trimestre de 2016. 

Almalaguês, 30 de março de 2015

Celeste Lameira


