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O que é um Orçamento Participativo?
“um mecanismo (ou processo) através do qual a população
decide, ou contribui para a tomada de decisão sobre o destino de
uma parte, ou de todos os recursos públicos disponíveis”.*

* Cabannes, Yves, (2009), 72 Perguntas Frequentes sobre Orçamento Participativo. Quioto: UN-HABITAT.
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Modelo de Vila Franca de Xira
. Pré-selecção de projectos (8)
. Participação / Votação via Internet
. Apuramento de 4 projectos (o mais votado em cada uma das 4 freguesias)
. Inclusão no Orçamento 2012 (PPI)
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Características
Orçamentais - 500 mil euros do orçamento de 2012.

Participativas - Participação individual e directa das pessoas.
Normativas - Regras de participação.
Temáticas

- Regeneração de espaços públicos urbanos e
Plano de Promoção de Acessibilidades.
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Ciclo de participação:
Preparação

Preparação …......…. Set.
Execução ……………… Out./Nov

Avaliação

Execução

Resultado .………..…. Dez.
Avaliação .……………. 2012
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Resultado
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Fases de Execução do OP
– Disponibilização do espaço OP em www.cm-vfxira.pt ………………... 01/Out.

– Abertura do período de votação na Internet ………………………………. 01/Out.
– Reuniões:
- Vialonga.………………………………………………………………….... 13/Out.
- Alverca do Ribatejo……………………………………………………. 18/Out.
- Vila Franca de Xira……………………………………………………... 20/Out.
- Póvoa de St.ª Iria.………………………………………………….…… 27/Out.
– Encerramento do período de votação …………………………………….….. 15/Nov.
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Participantes
Todos os cidadãos com idade a partir de 18 anos, que se relacionem com o

Município de Vila Franca de Xira e se inscrevam no site do OP.
. Residentes
. Estudantes
. Trabalhadores
. Representantes do movimento associativo
. Representantes do mundo empresarial
. Representantes de outras organizações da sociedade civil
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Espaço do OP na Internet www.cm-vfxira.pt
Cronograma das Fases - Orçamento Participativo
ID

Disponível a

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

1 de Outubro
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FASE
Decisão CM
Preparação
Aprovação final do processo de OP
Apresentação na RCM
Divulgação pública
Participação pública
- Abertura do período de votação on-line
- Reuniões de apresentação(1)
- Vialonga
- Alverca do Ribatejo
- Vila Franca de Xira
- Póvoa de St.ª Iria
- Encerramento do período de votação on-line
Apuramento dos resultados
Aprovação CM
Aprovação AM
Execução / Monitorização
Avaliação

AGO SET

OUT NOV DEZ 2012

01
13
18
20
27
15
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Área de Inscrição
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Área de Votação
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PROJECTOS
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Alverca do Ribatejo
01 - Integração Paisagística da Praceta da Cabine
plano de intenções:

localização:

O objectivo da intervenção é a requalificação do interior do quarteirão através da implantação de uma zona de estadia e
recreio informal, devolvendo ao espaço o carácter de Praça. Assim, propõe-se:
•

Potenciar o atravessamento pedonal entre a Rua Brigadeiro Alberto Fernandes e a Rua
da Aviação, proporcionando a existência de um espaço que fomente o convívio e a
socialização dos residentes, criando condições para recreio, estadia e lazer

•

Localização: Praceta da Cabine, Quinta

das Drogas
Área a intervencionar: 2000 m2

Colocação de pavimentos semi-permeáveis, em placas de betão, nas zonas de

circulação pedonais, criando um jogo de pavimentos, com um desenho geométrico, em
branco e preto, cores contrastantes com a zona verde relvada prevista
•

Colocação de bancos com costas, e conjuntos de mesas e bancos, que potenciem a
estadia

•

Plantação de espécies arbóreas, de forma a potenciar a existência de sombras

•

Num dos canteiros serão plantados arbustos característicos da região

Alverca do Ribatejo
02 - Integração paisagística da Rua da Azinheira
plano de intenções:

localização:

Tendo em conta a localização (traseiras de prédios e moradias), o objectivo principal da intervenção caminhou para que, a
partir de uma cota superior, o desenho, o jogo geométrico proposto e as diferentes texturas fossem observáveis e
perceptíveis. Assim propõe-se:
•

Zona de circulação: O eixo longitudinal proposto percorre toda a área, complementando-se com os diferentes volumes de
arbustos versus inertes, dispostos perpendicularmente ao mesmo, marcam ritmicamente todo a zona de intervenção.
Colocação de bancos corridos, que permitem relaxar e observar as diferentes cores que constituem o novo espaço

•

Zona de estadia: Criação de uma pequena praça pavimentava (calçada de cubos de calcário)

•

Plantação de espécies arbóreas características de zonas ribeirinhas de modo a controlar
a erosão, e potenciar a infiltração de água no solo, diminuindo a probabilidade de
inundações

Localização: Rua da Azinheira (tardoz

da Rua 9 de Agosto de 1990)

•

Propostas de pavimentos maioritariamente permeáveis e semi-permeáveis

•

Aumento do estacionamento existente

•

Alteração do betuminoso na zona de marcação de lugares de estacionamento para
grelhas de betão, revestidas com gravilha, permitindo assim, uma melhor infiltração de
água no solo

Área a intervencionar: 2800 m2

•

Plantação de árvores ao longo do estacionamento, permitindo o seu ensombramento

Póvoa de Santa Iria
03 - Zonas envolventes ao Parque Infantil do Tágides Park
plano de intenções:

localização:

A intervenção proposta constituirá uma mais valia para a requalificação do espaço urbano em causa, permitindo criar um

espaço uno e estabelecer uma continuidade com a área já intervencionada. Desse modo, propõe-se:
•

Realização da modelação do terreno, de modo a permitir a instalação das paliçadas para estabilização dos taludes

•

Realização do sistema de drenagem, infra-estruturas eléctricas e rega

•

Através da modelação de terreno e do transplante de algumas oliveiras existentes, é
proposto a criação de uma área plana, ampla, relvada e reservada à prática de
multidesportos

•

Construção de um pequeno passadiço em placas de betão pré-fabricado, delimitado
com a plantação de pequenos arbustos

Localização: Urbanização Tágides Park
Espaços envolventes ao parque infantil do Tágides
Park (concluído em 2009)

Área a intervencionar: 1900 m2

•

Proposta de construção de micro-modelações de terreno (pequenas elevações), de
modo a promover a estadia, a observação de jogos e/ou a contemplação do rio Tejo

•

Plantação de elementos arbóreos

•

Sementeira de prado regado em toda a área de intervenção

•

Plantação de arbustos nos canteiros definidos pelas paliçadas, semelhantes aos

existentes na área já intervencionada

Póvoa de Santa Iria
04 - Zona de Lazer dos Caniços
plano de intenções:

localização:

2
3
1
A presente proposta caminha no sentido de valorizar o espaço envolvente, através da criação de várias zonas com
diferentes funcionalidades:

Localização: Entre a 2ª fase da Quinta

da Piedade e o Bairro dos Caniços
Área a intervencionar: 3800 m2

1)

Zona lúdica infantil e juvenil, com a instalação de vários equipamentos infantis adaptados a várias faixas etárias

2)

Zona de merendas, com a instalação de churrasqueiras, pontos de água e conjuntos de mesas e bancos

3)

Zona de circulação, através da criação de percursos pedonais, pavimentados com materiais permeáveis

Propõe-se ainda a:
•

Realização do sistema de drenagem , infra-estruturas eléctricas e rega

•

Estabilização do talude através da colocação de gabiões e plantação de espécies arbustivas

•

Plantação de espécies arbóreas e diversas de manchas de arbustos

•

Colocação de papeleiras e ecopontos

•

Sementeira de relvado

•

Recuperação dos pavimentos existentes e que se encontram em mau estado

Vialonga
05 - Requalificação Paisagística da Praça Alegre, Morgado
plano de intenções:

localização:

3

1

4

2

O principal objectivo da proposta caminha no sentido de proporcionar à população um espaço, sem barreiras físicas e com

Localização: Praça Alegre, Morgado
Área a intervencionar: 900 m2

carácter de praça, que permita o encontro, a estadia e o recreio informal. Assim, propõe-se:
• A remoção de todos os equipamentos infantis, gradeamentos, canteiros e
pavimentos
• Colocação de pavimentos diferentes de forma a delimitar a zona de circulação
automóvel da zona reservada a peões
• Colocação de vários bancos corridos, com um forma orgânica, de modo a
promover o contacto visual e uma maior socialização (1)
• A colocação de bancos individuais, dispostos em pequenos grupos, permitindo
uma maior privacidade (2)
• Colocação de vários conjuntos de mesas com bancos, permitindo o encontro e a
realização de jogos de tabuleiro (3)
• Criação de uma zona livre, de modo a permitir vários jogos, como por exemplo o
jogo da malha (4)
• Colocação de pilaretes ao longo da praça (zona reservada a peões)
• Construção de pequenos canteiros com aromáticas e plantação de novos
elementos arbóreos, de modo a permitir um maior ensombramento

Vialonga
06 - Requalificação do espaço a tardoz da Rua Olival Santo
localização:

Localização: Tardoz da

Rua Olival
Santo e Rua Manuel Inácio Braga
Área a intervencionar: 2900 m2

plano de intenções:

A proposta tem como principal objectivo, a ampliação do parque de estacionamento e o reordenamento de todo o espaço
envolvente. Propõe-se assim:
• A criação de diversos lugares, incluindo 1 lugar para deficientes motores
• O pavimento da área de estacionamento será em blocos de betão
• O pavimento do caminho pedonal já existente, propõe-se a sua repavimentação em cubos de calcário
• Colocação de pilaretes na entrada, de modo a evitar o estacionamento em cima dos passeios
• Colocação de papeleiras
• Limpeza do terreno envolvente

Vila Franca de Xira
07 - Requalificação Paisagística da Entrada Norte de Povos
plano de intenções:

localização:

Requalificação do antigo parque infantil, de modo a criar um novo espaço de estadia e de lazer informal, valorizando o
espaço envolvente. Assim, propõe-se:
•

Remoção dos equipamentos existentes

•

Remoção do gradeamento e da caixa de areão

•

Demolição de muros, de modo permitir uma maior amplitude visual

•

Criação de uma zona de estadia na plataforma superior, composta por um longo banco,
permitindo o encontro e a socialização

•

Na mesma plataforma, serão plantadas árvores de sombra

•

Na plataforma inferior, é proposta uma segunda área de estadia, através da construção

Localização: Rua D. Sancho I, Povos

de um banco (adjacente ao muro) e a colocação de vários conjuntos de mesas e

Antigo parque Infantil do Parque Residencial de
Povos

mais idosas.

Área a intervencionar: 890 m2

bancos. Com a existência das mesas e bancos, prevê-se o encontro das comunidades
•

Propõe-se nesta área, a plantação de novos elementos arbóreos

•

Os muros existentes, serão pintados com grafites realizados pela comunidade local,
promovendo desse modo, a participação local na requalificação do espaço

•

Pavimentação do espaço com lajes de betão pré-fabricado

Vila Franca de Xira
08 - Integração paisagística do tardoz da Rua Egas Moniz
plano de intenções:

localização:

A proposta de criação de uma zona de enquadramento teve como principal objectivo valorizar o espaço envolvente e permitir
a circulação segura da população, promovendo ainda, uma maior percepção visual e sensorial, através das diferentes
texturas, aromas e cores que irão compor a nova proposta. Assim e, de modo a formalizar a proposta, propõe-se:
•

Limpeza do terreno

•

Realização do sistema de drenagem , infra-estruturas eléctricas e rega

•

Formalização do percurso existente, com a colocação de lancis e respectiva pavimentação

•

Criação de um jogo geométrico entre faixas revestidas com
gravilhas e manchas arbustivas

Localização: Entre a Rua Cardoso Pires

e Rua Egas Moniz, Bom Retiro

•

Plantação de árvores de pequeno porte para marcação do
percurso proposto

•

Construção de uma faixa de protecção, pavimentada, entre os
edifícios e a zona verde, de modo a evitar infiltrações nos

Área a intervencionar: 1400 m2

mesmos

•

Colocação de pilaretes nas zonas limítrofes, de modo evitar o
estacionamento e entradas de veículos

Orçamento participativo
VFX 2011-2012

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

