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EDITAL 
 

 

 Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público, para 

efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 9º do Regulamento Municipal do Orçamento Participativo de Águeda, 

a lista final dos projetos a votação: 

 
PROJETOS A VOTAÇÃO 
 

� N.º 464614 – Criação e Remodelação de Rotundas em B arrô e Aguada de Baixo 

� N.º 464619 – Parque de Manutenção de Belazaima 

� N.º 464624 – Parque Lúdico-Desportivo na Escola Fer nando Caldeira 

� N.º 464630 – Trilho Pedestre desde a Foz até à Pont e da Sobreira 

� N.º 464648 – Aquisição de Equipamento de Deserbagem  Não Química  

� N.º 464653 – Pavimentação da Rua do Cabeço de Bolfi ar 

� N.º 464664 – Construção de uma Parede de Escalada e m Fermentelos 

� N.º 464673 – Reabilitação do Largo do Carvalhal 

� N.º 464678 – Desenvolvimento Turístico na Maçoida  

� N.º 464698 – Requalificação do Parque Fluvial da Se rnada  

� N.º 464707 – Parque Botânico de Vale Domingos 

� N.º 464712 - Requalificação do Parque de Lazer da A lombada 

� N.º 464715 – Requalificação dos Trilhos e Caminhos Pedonais de Lourizela 

� N.º 464759 – Construção de Passeio/Valeta na Rua Pr of. Fernando Bessa – Fontinha 

� N.º 464763 – Aplicação de Relva Sintética no Campo de Futebol da Feira – Piedade 

� N.º 464767 – Clube dos Fios 

� N.º 464770 – Parque de Lazer na Aguieira/Quinta da Boiça  

� N.º 464771 – Sinalização Viária das Bermas e Eixos Centrais das Estradas  

� N.º 464775 – Mobilidade/Acessibilidade no Concelho 

� Nº 464586 – Trilho Pedestre dos Arrozais 

� Nº 465206 – Turismo e Lazer para o Parque do Emigra nte  

 

Mais se informa, o fundamento de exclusão das propostas rececionadas ou da sua elegibilidade noutro 

âmbito: 

 

PROPOSTAS CONSIDERADAS EM OUTRO ÂMBITO 

� N.º 464558 - Alargamento e Requalificação da Estrad a da Vila, em Aguada de Cima –  Está em 

fase de conclusão o procedimento concursal para a adjudicação do projeto de requalificação da 

via no 3º lote (conjunto de diversas intervenções em vias municipais), pelo que a obra está 



 

Imp-11-34_A02 Tipo de Documento: Público Pág. 2 / 4 

 

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL 
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197 

e-mail presidente@cm-agueda.pt –  www.cm-agueda.pt  
NIF 501090436 

 

contemplada no GOP 2016. Neste sentido, ao abrigo do disposto na alínea f) do nº1 do artigo 20º 

do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda a proposta será atendida em outro âmbito. 

� N.º 468850 – Acessibilidade de Pessoas às instalaçõ es da Banda Nova e Banda Marcial de 

Fermentelos – Verifica-se que existe para este fim o Programa de Apoio às Associações, previsto 

no Código Regulamentar do Município de Águeda, pelo que a proposta é excluída de acordo com 

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

� Nº 464757 – Alargamento e alcatroamento da Rua Dr. Luís Saraiva – Quinta do Neves -  Está 

em fase de conclusão o procedimento concursal para a adjudicação do projeto de requalificação 

da via no 1º lote (conjunto de diversas intervenções em vias municipais), pelo que a obra está 

contemplada no GOP 2016. Neste sentido, ao abrigo do disposto na alínea f) do nº1 do artigo 20º 

do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda a proposta será atendida em outro âmbito. 

� Nº 464768 – Konserto no Park –  Verificou-se que é atribuído pela autarquia um apoio anual para 

a organização do evento, pelo que a proposta em causa é já objeto de financiamento através de 

rúbrica genérica do GOP, na área da cultura, sendo que considerada esta situação a proposta é 

rejeitada de acordo com a alínea f) do nº1, do artigo 20º do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Águeda. 

� Nº 465210 – Elevador no Posto Médico  – no âmbito do Pacto de Desenvolvimento Territorial da 

Região de Aveiro está contemplada a requalificação da Unidade de Saúde de Travassô, pelo que 

a proposta será atendida noutro âmbito. 

 

 

PROPOSTAS EXCLUÍDAS 

   

� N.º 464568 – Estudo/Construção de Ciclovia desde o Centro Cívico de Aguada de Cima até 

Vale do Grou -  Não foi possível obter os pareceres das entidades competentes em tempo 

oportuno, pelo que é excluída de acordo com a alínea b) do nº2, do artigo 20º do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Águeda. 

� N.º 464573 – Alargamento e Empedramento do Caminho Rural que liga Monte Verde a 

Bustelo -  Não foi possível obter os pareceres das entidades competentes em tempo oportuno, 

pelo que é excluída de acordo com a alínea b) do nº2, do artigo 20º do Regulamento do 

Orçamento Participativo de Águeda. 

� N.º 464655 – Ciclovia desde Macinhata do Vouga a Ca rvoeiro -  O valor requerido para a 

execução desta proposta excede os 50.000,00 euros (valor máximo por projeto do Orçamento 

Participativo), pelo que é excluída de acordo com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 20º do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� N.º 464720 – Recuperação da antiga escola/sede da J unta para Turismo Rural –  Verifica-se 

que a escola é propriedade da autarquia, sendo necessária uma intervenção de fundo, para 

cumprimento da legislação de alojamento local e posterior concessão, excedendo os 50.000,00 
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euros (valor máximo por projeto do Orçamento Participativo). Neste sentido, é excluída a proposta 

de acordo com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Águeda. 

� N.º 464722 – Ciclovia Multiusos –  Não foi possível obter os pareceres das entidades 

competentes em tempo oportuno, pelo que a proposta é excluída de acordo com a alínea b) do 

nº2, do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� N.º 464723 – Parque Fitness de Á-dos-Ferreiros -  Contactada a proponente não foi possível 

obter os esclarecimentos necessários para a realização da análise técnica da proposta. 

� N.º 464760 – Sinalização – Contactada a proponente não foi possível delimitar o projeto no 

território, pelo que a proposta é excluída de acordo com a alínea b) do nº1 do artigo 20º do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� N.º 468851 – Embarcação a Energia Solar na Pateira – Não foi possível obter os pareceres das 

entidades competentes em tempo oportuno, pelo que a proposta é excluída de acordo com a 

alínea b) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Nº 464604 – Requalificação da Rua que liga a Varian te aos Pousadouros -  Não foi possível 

obter os pareceres das entidades competentes em tempo oportuno, pelo que a proposta é 

excluída de acordo com a alínea b) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento 

Participativo de Águeda. 

� Nº 464651 – Remodelação do Parque de Estacionamento  do Bairro do Redolho –  O valor 

requerido para a execução desta proposta excede os 50.000,00 euros (valor máximo por projeto 

do Orçamento Participativo), pelo que a proposta é excluída de acordo com o disposto na alínea c) 

do nº 1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Nº 464753 – Informática Para Todos - Contactados os proponentes não foi possível obter os 

esclarecimentos necessários para a realização da análise técnica da proposta. 

� Nº 464756 – Requalificação do Muro do Parque da Íns ua – A proposta não se enquadra nas 

competências da Câmara Municipal de Águeda, pelo que é excluída ao abrigo do disposto na 

alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Nº 464762 – Ponte Pedonal sobre o Rio Matoito / Cas aínho de Cima -  Não foi possível obter os 

pareceres das entidades competentes em tempo oportuno, pelo que é rejeitada de acordo com a 

alínea b) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Nº 464765 – Entre Margens - Não foi possível obter os pareceres das entidades competentes em 

tempo oportuno, pelo que é rejeitada de acordo com a alínea b) do nº2 do artigo 20º do 

Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Nº 464773 – Ligação do saneamento e água canalizada  na Travessa da Escola – Calvário –  

Trata-se de uma competência da Câmara Municipal de Águeda que foi concessionada às Águas 

da Região de Aveiro (AdRA), pelo que a proposta é excluída ao abrigo do disposto na alínea a) do 

nº 1 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda.  
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� Nº 464774 – Ciclovia Travassô - Não foi possível obter a concordância dos proprietários dos 

terrenos em tempo oportuno, pelo que a proposta é excluída de acordo com a alínea b) do nº2, do 

artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda. 

� Nº 465207 – Percurso Pedestre Ponte de Lamas – Peda çães - Não foi possível obter os 

pareceres das entidades competentes em tempo oportuno, pelo que a proposta é excluída de 

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

Águeda. 

� Nº 465212 – Obras para a requalificação das novas i nstalações da U.S.F. na Escola Primária 

de Aguada de Cima  – A proposta excede os 50.000,00 euros (valor máximo por projeto do 

Orçamento Participativo), e carece de parecer das entidades competentes que não foi possível 

obter em tempo oportuno. Neste sentido, a proposta é excluída de acordo com o disposto na 

alínea c) do nº1 e alínea b) do nº2 do artigo 20º do Regulamento do Orçamento Participativo de 

Águeda. 

 

As seguintes propostas foram retiradas pelos respetivos proponentes: 

N.º 464580 – Jogoneta 

N.º 468854 – Pomar Comunitário em Macieira de Alcôb a 

 

 Para constar e devidos efeitos se torna público este Edital, que vai ser publicado nos termos do 

artigo 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 

habituais e publicado no site do Município de Águeda. 

Mais se informa, que os interessados podem consultar a análise técnica das propostas, mediante 

solicitação, na Câmara Municipal de Águeda, no horário normal de funcionamento dos serviços. 

 

Águeda e Paços do Concelho, 26 de agosto de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

(Dr. Gil Nadais) 


