06-10-2014
MORRO
Assistência: 28 pessoas (13 mulheres e 15 homens)

Votação das Prioridades:
A.Promoção de arruamentos (incluindo Fitness Park) – 17 votos
B.Disponibilização de uma varredeira de rua -0
C.Construção de um Polivalente -10 votos
D. Melhoria de cuidados com os espaços verdes-0

Prioridades mais votadas:
1.Promoção de arruamentos (incluindo Fitness Park) – 17 votos
2.Construção de um Polivalente -10 votos

Eleição do Delegado
Quatros candidatos:
-Paulo Silva (Zim): 10 votos
- Maria do Rosário Reis (Zabel): 8 votos
- José Silva (Djedje): 6 votos
-Manuel Silva (Julim): 2 votos

Delegado eleito: Paulo Silva

07-10-2014
CASCABULHO
Assistência: 29 pessoas (21 mulheres e 8 homens)

Votação das Prioridades:
A. Apoio aos alunos da Escola Secundária com o transporte escolar – 7 votos
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B. Construção de um Polivalente – 1 voto
C. Limpeza na zona perto de estrada (corte de árvores) – 2 votos
D. Requalificação urbana (incluindo a edificação da praça em frente da Igreja) – 10
votos
E. Apoio na reabilitação de moradias de pessoas mais carenciadas – 3 votos
F. Promoção do emprego jovem – 3 votos
G. Aposta na formação para os jovens

Prioridades mais votadas:
1.Requalificação urbana (incluindo a edificação da praça em frente da Igreja) -10
votos
2.Apoio aos alunos da Escola Secundária com o transporte escolar – 7 votos

Eleição do Delegado
-Matilde da Graça (por unanimidade)

08-10-2014
RIBEIRA DOM JOÃO
Assistência: 42 pessoas (28 mulheres e 14 homens)

Votação das Prioridades:
A. Calcetamento de ruas – 34 votos
B. Construção do Centro Multimédia -0
C. Construção de um Polivalente -11 votos
D. Segunda Fase da Placa Desportiva- 1 voto
E. Estrada de acesso à Praia de Calhetinha – 0
F. Construção de um Posto de Saúde – 6 votos
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Prioridades mais votadas:
1.Calcetamento de ruas – 34 votos
2.Construção de um Polivalente -11 votos

Eleição do Delegado
Delegado eleito: Zacarias Freire

09-10-2014
MORRINHO
Assistência: 53 pessoas (29 mulheres 24 homens)
O encontro com a população do Morrinho, a 10 de Outubro, serviu para fazer a
restituição das prioridades escolhidas no ano passado e que foram:
1. Construção de um Centro Comunitário
2. Calcetamento da rua trás.

O projecto de construção de um Centro Comunitário, na zona do antigo polivalente
(segundo a decisão da população no ano passado), vai arrancar já em Novembro, com a
demolição do edifício. Antes disso, o projecto estará ao dispor da população para
consulta, durante quinze dias.
Tendo em conta o aproximar do final do ano, parte do orçamento da obra será inscrita
em 2015, sendo certa a sua inauguração no decorrer desse ano.
Não vai ser possível promover o calcetamento da rua trás.
Wilberto Neves (Betinho), delegado eleito pela população desde o ano passado,
continuou em funções.
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10-10-2014
PEDRO VAZ
Assistência: 26 pessoas (15 mulheres 11 homens)

Votação das Prioridades:
A. Construção de bebedouro de animais (zona de Rotcha Pardal) – 1 voto
B.Transformação do Recinto em Centro Juvenil – 3 votos
C. Promoção de arruamento (rua trás) – 6 votos
D. Promover o equipamento de furos – 4 votos
E. Apoios aos jovens no ensino pós-laboral – 3 votos
F. Atribuição de subsídios de bolsas de estudo a jovens locais – 2 votos
G. Promoção de mais empregos
H. Apoio na reabilitação de casas – 4 votos
I. Apoio no transporte escolar – 3 votos
Prioridades mais votadas:
1. Promoção de arruamento (rua trás) – 6 votos
2.Apoio na reabilitação de casas – 4 votos

Eleição do Delegado
Dois candidatos:
-Gustavo: 12 votos
- Ivaldir: 12 votos

Delegados eleitos: Gustavo e Ivaldir
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11-10-2014
BANDA RIBA – BARREIRO
Assistência: 45 pessoas (33 mulheres e 12 homens)

Votação das Prioridades:
A. Promoção de arruamento – 29 votos
B. Reabilitação do clube Tonga (transformação em Centro Juvenil) – 6 votos
C. Apoio à autoconstrução e na reabilitação de moradias -6 votos
D. Desentupimento da Fonte da Brigada – 0
E. Construção de mais casas de banho – 3 votos

Prioridades mais votadas:
1.Promoção de arruamento – 29 votos
2. Apoio à autoconstrução e na reabilitação de moradias – 6 votos

Eleição do Delegado
Delegado eleito: José Jorge (Djó)

13-10-2014
LÉM-VARELA (BARREIRO)
Assistência: 52 pessoas (30 mulheres e 22 homens)

Votação das Prioridades:
A. Reabilitação de moradias – 19 votos
B. Aposta na formação profissional para jovens – 4 votos
C. Rede de água e luz na zona de Nhu Dam -10 votos
D. Remodelação do clube Barreirense – 4 votos
5

E. Disponibilização de um enfermeiro – 2 votos
F. Emprego para jovens – 2 votos
G. Apoio à autoconstrução de moradias – 0
H. Apoio à criação de gado, agricultura e pesca – 4 votos
I. Reabilitação da Igreja – 5 votos
J. Desentupimento da Fonte de Brigada – 1 voto
K. Melhorias no funcionamento do centro multimédia – 2 votos

Prioridades mais votadas:
1. Reabilitação de moradias
2. Edificação de rede de água e luz na zona de Nhu Dam (atrás do polivalente)

Eleição do (a) Delegado (a)
Dois candidatos:
A. Alfredo Agues – 23 votos
B. Bruno Miguel – 25 votos
Delegado eleito: Bruno Miguel

14-10-2014
FIGUEIRA SECA
Assistência: 26 pessoas (14 mulheres e 12 homens)

Prioridades definidas (sem votação):
A. Fim de arruamento e do muro de proteção
B. Construção de um centro comunitário

Eleição do (a) Delegado (a)
Delegado eleito: Fernando Cardoso
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17-10-2014
ALCATRAZ
Assistência: 28 pessoas (25 mulheres e 3 homens)
O encontro com a população de Alcatraz, no passado dia 17 de Outubro, serviu para
fazer a restituição das prioridades escolhidas no ano passado e que foram:
3. Arruamento
4. Construção de um Polivalente
Os trabalhos de arruamento serão realizados em 2015.
Cláudia Silva (Tchimi) foi eleita delegada, pessoa que vai representar Alcatraz neste
processo.

20-10-2014
PILÃO CÃO
Assistência: 24 pessoas (19 pessoas e 5 pessoas)

Votação das Prioridades:
A. Construção de um Centro Comunitário – 10 votos
B. Construção de uma Placa Desportiva – 2 votos
C. Promoção de arruamento -12 votos
D. Reabilitação da Unidade Sanitária de Base – 2 votos

Prioridades mais votadas:
1.Promoção de arruamento -12 votos
2.Construção de um Centro Comunitário -10 votos

Eleição do (a) Delegado (a)
Delegada eleita: Domingas Ribeiro
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21-10-2014
PRAIA GONÇALO E SANTO ANTÓNIO
Assistência: 17 pessoas (7 mulheres e 10 homens)
O encontro com a população de Praia Gonçalo e Santo António, no passado dia 17 de
Outubro, serviu para fazer a restituição das prioridades escolhidas no ano passado e que
foram:
Praia Gonçalo:
1.Promoção de emprego
2.Construção de um Centro Juvenil
Santo António
1.Estrada de ligação entre Santo António e Cascabulho
2.Calcetamento da segunda rua
O Presidente Manuel Ribeiro falou dos fundos de microcréditos existentes na Morabi,
Caixa Poupança e Programa Nacional da Luta Contra a Pobreza, como meios que
podem ajudar a solucionar o problema de desemprego naquelas localidades, uma vez
que só o emprego público não garante a subsistência a longo prazo. Contudo, apelou a
reorganização da associação comunitária local de modo a permitir um maior
engajamento na concepção de projectos que visam beneficiar a comunidade (a Câmara
mostrou-se disponível a colaborar na elaboração de projectos).
Ainda assim, a Câmara identificou junto da população alguns apoios a conceder no
sector das pescas: arcas, malas térmicas e uma máquina de fumagem.
Em equação ficou a possibilidade de haver calcetamento da segunda rua de Santo
António, já que a primeira prioridade (estrada de ligação a Cascabulho), por não
constituir nem uma estrada nacional, nem municipal, não consta da lei rodoviária.
Emiliano Mendonça (Iane) é o delegado, pessoa que representa as duas comunidades
neste processo. Foi eleito pela população desde o ano passado.
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22-10-2014
FIGUEIRA HORTA
Assistência: 47 pessoas (24 mulheres e 23 homens)
O encontro com a população da Figueira Horta, no passado dia 22 de Outubro, serviu
para fazer a restituição das prioridades escolhidas no ano passado e que foram:
5. Arruamento
6. Melhoria no abastecimento e na qualidade de água/Construção de um Curral
Conselho
A solicitação do arruamento compreende também a drenagem de água e as correcções
numa das ruas calcetadas anteriormente.
Efectivamente houve uma melhoria no abastecimento e na qualidade de água, em
resposta a uma reivindicação do ano passado. Além disso, a Câmara promoveu, fora do
Orçamento Participativo, a remoção de árvores no leito das ribeiras e nos arredores da
Figueira Horta.
Não será possível a construção de um curral conselho na Figueira Horta em 2015
(votada, em igualdade, como segunda prioridade em 2014), pois há outras localidades
onde essa necessidade é mais gritante.
O delegado da Figueira Horta é Adriano Fernandes (Ibel).

23-10-2014
CALHETA
Assistência: 63 pessoas (32 mulheres e 31 homens)

Votação das Prioridades:
A. Delegação Municipal com condições – 3 votos
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B. Criação de um Plano Urbanístico para ligação entre Baxona, Lém-Tavares e Ribona
– 4 votos
C-Promoção de arruamento geral – 15 votos
D.Construção do Fitness Park
E. Reabilitação da Praça Central - 6 votos
F. Construção de uma estrada na rua de ribeira de Ribona – 1 voto
G.Apoio na reabilitação de moradias – 8 votos
H.Reabilitação do Jardim Infantil – 2 votos
I.Conclusão de obras da rede de esgotos – 2 votos
J. Atribuição de subsídios de propinas aos jovens no Ensino Superior – 1voto
K.Construção de uma casa de banho pública – 2 votos
L. Criação de um Posto Policial
M. Disponibilização de um enfermeiro fixo – 3 votos
N. Criação de emprego público – 9 votos
O. Reparação da máquina de gelo do mercado – 2 votos
P. Iluminação pública nas estradas que ligam os quatro bairros
Q. Apoio na autoconstrução de moradias - 4 votos
R. Apoio aos alunos do Ensino Secundário no Transporte Escolar - 2 votos
S. Electrificação da zona de expansão de Lém-Tavares

Prioridades mais votadas:
1.Promoção de arruamento geral – 15 votos
2.Criação de emprego público – 9 votos

Eleição do Delegado
Quatro Candidatos:
A. Tomás – 13 votos
B. Gilson -12 votos
C. Manuel (Fogo) – 15 votos
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D. Zé de Aduzinda - 6 votos

Delegado eleito: Manuel (Fogo)

CIDADE DO PORTO INGLÊS

Encontro com a população de Porto Inglês cancelado por falta de quórum
Por falta de quórum (apenas 6 pessoas na sala, após meia hora de tolerância), a Câmara
Municipal viu-se forçada a cancelar o encontro de ontem com a população de Porto
Inglês, no âmbito do Orçamento Participativo 2015.
De referir que, tal como nos outros povoados, os convites foram distribuídos
individualmente. Além disso, houve divulgação na Rádio Comunitária e ainda foi
afixado em muitos locais públicos da Cidade.
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