ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO
Despacho

Registo de Entrada
NIPG: ................................................
Data: .................................................
Processo nº: ...................................

O Funcionário
............................................................

A

Identificação

01

Victor Miguel Almeida Hilário
Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

02

Travessa do talho, nº 1
Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

03

Campos
4920-014
04 Código Postal: ...........................................................
Freguesia: .....................................................................................................................

05

212051792
12-09-2018
10818664 4ZY8
06 Nº de Identificação Civil: ...........................................
07 Validade: ............................................
NIF / NIPC: .........................................

08

962147375
Telefone: ............................................. 09 Telemóvel: ...............................................

10

VHilario@grupoantolin.com
Email: ..............................................................................................................................................................................................................................
Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

11
12

Relação com o concelho de Vila Nova de Cerveira
Natural
Outro

B

Residente

Estudante

Trabalhador

Qual: ............................................................................................................

Proposta

01

Mobilidade Desportiva e Social
Designação da Proposta ..............................................................................................................................................................................

02

1 mês
Duração prevista ................................................................................................................................................................................................

03

Concelho de Vila Nova de Cerveira
Localização .........................................................................................................................................................................................................

04

População a partir dos 5 anos
População Alvo ....................................................................................................................................................................................................

05

30.000,00€;
Valor total da proposta ..................................................................................................................................................................................

06

Descrição

07

O Associativismo cultural, desportivo, social, humanitário representa um valor inegável na sociedade moderna, funcionando como uma das
principais vias de acesso aos cidadãos, a serviços e práticas difíceis de quantificar quanto ao seu real valor e importância social. È assim de
louvar o papel que muito movimentos associativos desempenham nas localidades onde se inserem, preservando e irradiando a cultura, permitindo
a prática desportiva, prestando serviços sociais e comunitários, transmitindo valores, educação, conhecimento, fomentando vivências;
funcionando com uma terceira dimensão da vida pública do cidadãos.
Utilizando a ferramenta de cidadania activa, permitida pelo Orçamento Participativo, apresento um projecto de apoio para as entidades e
organizações associativas existentes no Norte do Município de Vila Nova de Cerveira (Campos, Vila Meã, Cornes, Nogueira). Assente no princípio
da cooperação e da maximização dos recursos e, principalmente, na colmatação das debilidades sentidas por estas organizações, em garantir um
meio que lhes permita realizar as deslocações de pessoas e bens, proponho a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros (9L).
Ao longo dos tempos, tem sido a Câmara Municipal, com os seus meios próprios a garantir/apoiar as deslocações de atletas, grupos de jovens,
membros das associações etnográficas, escuteiros, entre outros.
Assim, sugere-se como modelo de gestão e de funcionamento a aquisição de uma carrinha para a Associação Desportiva de Campos, uma das
associações com maiores necessidades diárias de deslocações, face ao número de atletas (jovens do concelho) que praticam actividade
desportiva durante todo o ano, permitindo colmatar uma grave insuficiência do clube, já que, neste momento, os transportes são assegurados por
carrinhas com mais de 25 anos, prevendo-se mesmo a curto prazo, a total paragem de uma delas. No entanto, apostando numa verdadeira
cooperação social entre os atores da esfera pública, deverão ser celebrados protocolos com as entidades limítrofes, por exemplo: Centro Social e
Paroquial de Campos, Escuteiros de Campos; Grupos etnográficos e Culturais entre outros que a solicitem das freguesias acima enunciadas. Este
modelo de prestação de serviços entre entidades já é uma realidade para a A.D. Campos desde há muitos anos, pois, por diversas vezes foram
postas à disposição de outras entidades as suas carrinhas; bem como; durante cerca de 5 anos assegurou através de uma prestação de serviços
diária, transporte a uma estudante com mobilidade reduzida entre Campos e Valença.

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Município de Vila Nova de Cerveira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua
atualização ou correção. Município de Vila Nova de Cerveira,

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira

