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111  O gabinete da 
presidência da Câmara da 
Figueira da Foz está a tra-
balhar nas alterações ao 
Orçamento Participativo 
(OP). Ao que o DIÁRIO AS 
BEIRAS apurou, deverá 
ser criado o Orçamento 
Participativo Jovem, que, 
no processo de votação, 
cruzar-se-á com o modelo 
que ainda vigora. 

A autarquia deverá en-
volver o Centro de Estu-
dos Sociais da Universi-
dade de Coimbra para 
elaborar novas propos-
tas, como este jornal já 
havia avançado.

As circunscrições, cria-
das para evitar que os 
projetos vencedores se 
concentrassem apenas 
na zona urbana, poderão 
desaparecer ou serem 
alteradas. Mas, segundo 
fonte próxima do pro-
cesso garantiu ao DIÁ-
RIO AS BEIRAS, se hou-
ver alterações naquele 
ponto do regulamento, 
aquele princípio será sal-
vaguardado através de 
um sistema semelhante 
ao Método de Hondt. Os 
300 mil euros de verbas 
atribuídas ao OP deverão 
manter-se. Neste momen-

to, porém, ainda não há 
certezas quanto às alte-
rações que poderão vir a 
ser aplicadas, ressalvou a 
mesma fonte.

Entretanto, os projetos 
vencedores na edição de 
2017 do OP estão em fase 
fi nal de preparação e lan-
çamento dos concursos. 
As obras da proposta da 
zona sul (Museu Etno-
gráfi co de Lavos) vão ser 
lançadas em breve. Por 
seu lado, o vencedor da 
circunscrição da Cidade 
(abrigos para gatos de 
rua e uma viatura para as 
campanhas de captura e 
esterilização) aguarda a 
entrega, pelos promoto-
res, da maqueta. 

Acerca do projeto vence-
dor do OP da circunscri-
ção leste (Bici Campus), 
vai ser lançado o concur-
so de conceção/execução, 
tendo em conta as suas 
especifi cidades técnicas. 
Por último, o circuito de 
manutenção da Serra da 
Boa Viagem, que venceu 
na circunscrição norte, 
aguarda o parecer formal 
do Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Flo-
restas, tendo sido já esco-
lhidos os equipamentos, 

pelos promotores, para 
lançar a obra.

Sessão de 
esclarecimento amanhã

No OP de 2018, recorde-
se, foram apresentadas 
quatro propostas, uma na 
circunscrição do sul (Cen-
tro Cultural do Paião), duas 
na zona norte (Parque Ver-
de das Alhadas e Trilhos 
dos Moinhos dos Moinhos 
da Gândara) e uma na cir-
cunscrição leste (Moinho 
Interativo de Vila Verde). 
Ou seja, desta vez, a cidade 
não apresentou propostas.

Do local para o nacional, 
realiza-se amanhã, pelas 
18H30, na biblioteca mu-
nicipal, uma sessão pública 
no âmbito do Orçamen-
to Participativo Portugal 
(OPP). A iniciativa tem por 
fi nalidade explicar o pro-
cesso e ajudar os interes-
sados a formalizarem as 
suas propostas.  Até 24 de 
abril, os portugueses po-
dem apresentar propostas 
no portal do OPP ou em 
encontros participativos, 
como aquele que se realiza 
amanhã. A votação começa 
a 11 de junho e termina a 
30 de setembro. 
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Autarquia prepara 
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e outras alterações

Moinho Interativo de Vila Verde foi um dos vencedores da edição de 2018 
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