ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM - EDIÇÃO 2017
N.º Ordem

Área Temática

Nome Proposta

Valor Estimado

1

Desporto e equipamentos desportivos

São Marcos Desportivo

10.000 €

2

3

4

Desporto e equipamentos desportivos

São Marcos Sport

10.000 €

Desporto e equipamentos desportivos

São Marcos Dance

10.000 €

Cultura e equipamentos culturais

Renovação do instrumental da
Banda Juvenil da Sociedade
Filarmónica Harmonia
Reguenguense

10.000 euros

Descricão
Gostaría de, na minha aldeia, poder englobar as
crianças e jovens bem como toda a população em
atividades desportivas tais como: atletismo,
Basquetebol, futebol, voleibol e poder até mesmo criar
equipas federadas. Para isso necessitamos de
infraestruturas ou capacitar algumas das já existentes.

Análise Comissão Técnica
Proposta Admitida. A proposta será
reformulada para a requalificação do espaço
desportivo existente.Estimativa orçamental:
10.000€

Equipar São Marcos do Campo com equipamentos
desportivos que permitam a convivência social e
diminuir a problemática da interioridade.
As modalidades de interesse são atletismo com a
possibilidade de criar desportistas federados, futebol,
basquetebol e voleibol.
Para isto necessitamos de um espaço ou remodelar
uma infraaestrutura já existente.

Proposta Admitida. A proposta será
reformulada para a requalificação do espaço
desportivo existente.Estimativa orçamental:
10.000€

Criar Escola de Dança para a população em geral a
pensar nas crianças e jovens e também na população
idosa relembrando a importância de um
envelhecimento ativo.
A Escola de Dança poderia participar em Campeonatos
Nacionais e com isso resolviamos a questão da
interioridade.

Proposta Admitida. Atendendo a que deverá
ser uma iniciativa promovida pelo movimento
associativo, a proposta é considerada na
vertente de apoio material e logístico necessários
ao funcionamento da escola (ex: sistema de som,
vestuário, etc.). Poderá ser utilizado o espaço
físico da sociedade existente.Estimativa
Orçamental:5.000€
Para que a Banda Juvenil possa cumprir a sua função Proposta Admitida. Estimativa Orçamental:
(formação musical da juventude do concelho), torna-se 10.000€
necessário uma quase constante renovação do seu
instrumental, uma vez que o desgaste dos instrumentos
é muito maior durante a iniciação e formação do que
em músicos adultos. O naipe de clarinetes necessita
com urgência de manutenção especializada, que é
bastante dispendiosa, e de um ou dois clarinetes
novos. A seção de percussão precisa de novos
instrumentos que motivem novos alunos. De facto, da
parafernália de milhares de instrumentos que
constituem esta seção de percussão, é imperioso
adquirir alguns que a SFHR nunca teve e que agora se
tornam fundamentais para as novas tendências da
música.

5

Educação e juventude

Bolsa "A pensar no Futuro"
para 40 alunos

10.000 €

A Universidade Júnior do Porto desenvolve o “Verão
em Projecto” – uma ideia que funciona durante o mês
de julho e pretende dar a conhecer aos jovens do 9º ao
11º os mais variados cursos (desde Engenharia,
Ciências, Letras, Psicologia, Medicinas, Ciências da
Nutrição e da Alimentação, Desporto, Belas Artes,
Direito, Economia, entre outros). De entre todas as
universidades do país a desenvolverem projetos
semelhantes, esta é aquela que apresenta maior
diversidade de cursos, ao mesmo tempo que garante
alojamento para alunos fora das cidades. Esta
experiência não só enriquece os jovens em termos do
conhecimento, já que aprendem sobre temas à sua
escolha e fá-los perceber se é realmente aquele o
curso que querem seguir no futuro; como também os
enriquece em termos pessoais, já que os jovens
conhecem outras realidades e novas pessoas.
Assim, proponho que os 10 000€ disponíveis para o
projeto “Orçamento Participativo Jovem” sirvam como
uma bolsa, no valor de 250€ por aluno, (80€ das
atividades, do seguro escolar, do almoço e do lanche +
105€ do alojamento, deslocações entre o local de
alojamento e as faculdades, atividades suplementares,
jantar e lanche + cerca de 60€ para o transporte de
Reguengos ao Porto ida e volta + 5€ do serviço de
transfer entre a estação do Porto e o local de
alojamento) que premiava e incentivaria 40 alunos da
Escola Secundária Conde de Monsaraz a melhorarem
as suas notas.

Proposta Admitida. A proposta deverá ser
enquadrada com os projetos educativos
municipais em articulação com o Agrupamento
de Escolas de Reguengos de Monsaraz. Deverá
ser criado um conjunto de normas que
estabeleça os critérios de seleção dos jovens
particiantes na Universidade Júnior.Estimativa
Orçamental: 10.000€.

