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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016 – FREGUESIA DE VISEU 

LISTA DE PROPOSTAS ELEGÍVEIS PARA VOTAÇÃO 

 

Nº Proponente 
Designação 

projeto 
Área de 

intervenção 
Objetivo/s do projeto Resumo do projeto Orçamento 

1 
Cáritas Diocesana de 
Viseu 

Seniores de Viseu 
Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Promover o envelhecimento bem-sucedido 
- Oferecer uma alternativa válida e viável à 
população em idade de reforma, melhorando a sua 
qualidade de vida e potenciando as suas 
capacidades e talentos, colocando-os ao serviço da 
comunidade 

Numa primeira fase, será realizado o levantamento das 
necessidades e talentos, com vista à criação de bolsas de 
talentos, necessidades, ideias e serviços. Numa segunda 
fase, será levada a cabo a formação para o voluntariado; a 
constituição de grupos que visitem pessoas em situação de 
isolamento: a promoção de convívios 
intergeracionais/partilha de vivências entre diferentes 
gerações; atividades variadas como tertúlias, ateliers (ex., 
pintura, música, informática); e a criação de hortas 
comunitárias. 

19.746,60 € 

2 
Grusevis – Grupo 
Socio cultural 
Seniores de Viseu 

Melhoramentos na 
sede 

Equipamentos 
corpóreos 

Melhorar as condições e serviços da Sede 
Instalar uma ventoinha de teto, substituir a 
aparelhagem sonora e adquirir um refrigerador de 
bebidas. 

1.600 € 

3 
Associação Juvenil 
Visiunarte – Ateliers 
de teatro e Dança 

Abraç(arte) – 
projeto solidário 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Promover o acesso à cultura e a integração social 
de jovens 

Projeto de teatro e dança para envolver jovens 
desfavorecidos no contacto com estes tipos de artes. 

10.000 € 

4 

Associação Grão 
Vasco (Associação de 
Pais do Agrupamento 
de Escolas Grão 
Vasco) 

VEM – Viseu em 
movimento 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Promover o exercício pleno da cidadania, a justiça 
social, a inclusão social e a saúde mental, 
valorizando o tecido social 

Atividades de convívio entre pessoas de culturas diferentes, 
entre pessoas de diferentes gerações (ex., atividades lúdicas, 
científicas e criativas dinamizadas por jovens em estruturas 
residenciais para pessoas idosas) e de integração e melhoria 
de competências culturais e sociais dos jovens. 

20.000 € 

5 
Agrupamento 102 do 
Corpo Nacional de 
Escutas 

Requalificação da 
Sede 

Equipamentos 
corpóreos 

Requalificar a Sede do Agrupamento 
Colocação de isolamento da placa superior da Sede e 
colocação de um telhado em “painel sandwich”. 

20.000 € 

6 Orfeão de Viseu 
Flores de papel em 
Agosto 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Ocupar os tempos livres de dois segmentos da 
população que se encontram mais desprotegidos; 
- Congregar para partilhar experiências, sensações 
e momentos de festa 
. Contribuir para a satisfação e alegria de uma 
comunidade urbana 

O projeto será desenvolvido em parceria com outras 
Associações da cidade para produção de flores de papel, por 
idosos e crianças, recriando uma tradição de Fragosela. No 
mês de agosto essas flores decorarão duas ruas da cidade 
(Rua Formosa e Rua do Comércio) onde serão 
implementados outros projetos de animação cultural com 
música, poesia e teatro. 

10.000 € 
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Nº Proponente 
Designação 

projeto 
Área de 

intervenção 
Objetivo/s do projeto Resumo do projeto Orçamento 

7 Orfeão de Viseu 
Reabilitação de 
espaço para 
Academia Sénior 

Equipamentos 
corpóreos 

Recuperar e requalificar um segmento do edifício 
do Orfeão de Viseu, criando um espaço que ficará 
aberto a toda a comunidade da Freguesia 

Apoio à requalificação das instalações do 2º piso da sede do 
Orfeão de Viseu, tendo em vista a construção de três salas e 
instalações complementares. A construção será realizada 
por administração direta. 

50.000 € 

8 Sport Viseu e Benfica 
Projeto do Sport 
Viseu e Benfica 

Modernização 
administrativa; 
equipamentos 
corpóreos 

Promover melhorias na Sede, a modernização 
administrativa e a organização de alguns dos 
eventos sociais e desportivos previstos no plano de 
atividades do clube 

Apoio à concretização do Plano de atividades 2016/2017 do 
Sport Viseu e Benfica. 

35.640 € 

9 
Cavalhadas de 
Vildemoinhos 

Homenagem ao 
moleiro de 
Vildemoinhos 

Equipamentos 
corpóreos 

Homenagear uma figura e eventos históricos 

Construção de uma estátua em granito, a colocar em frente 
à sede da Associação, tendo em vista homenagear o moleiro 
de Vildemoinhos e a sua luta, em 1652, pelo direito à água 
do rio Pavia para movimentar os moinhos. 

22.450 € 

10 
Associação Social, 
Cultural e 
Espiritualista de Viseu 

Comunidade de 
inserção “Casa 
colher de 
esperança” 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Apoiar na construção de projetos de vida 
- Promover a valorização pessoal 
- Promover a integração social e profissional 

Criação de uma Comunidade de Inserção para pessoas em 
situação de grande vulnerabilidade social: famílias 
desestruturadas, pessoas com doença mental, alcoólicos 
e/ou pessoas a viverem na rua ou em condições de 
habitação degradante, etc. 

142.979,79 € 

11 
AHPV – Associação 
Hípica e Psicomotora 
de Viseu 

“De passo a galope” 
– Formar e 
sensibilizar para 
reabilitar 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Implementar o III Curso de Equitação com Fins 
Terapêuticos 

Organização e desenvolvimento de uma ação destinada a 
formar profissionais de saúde, de animação e de equitação 
nas técnicas da Equoterapia, que depois irão replicar os 
conhecimentos nas organizações a que pertencem. 
 
O Curso terá a duração de 40h, estando previsto um público-
alvo de 30 formandos. Os formadores vêm do Brasil e 
pertencem à Associação Nacional de Equoterapia de Brasília. 

6.000 € 

12 
Ideias Solidárias – 
Associação de 
Solidariedade Social 

Assistente social ao 
domicílio 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Assegurar a existência na Freguesia de Viseu de um 
Técnico Superior de Serviço Social, em regime de 
trabalho a tempo parcial 

Acompanhamento de população idosa; Interface com os 
serviços da Segurança Social, outras entidades públicas e 
respostas sociais. 

11.608,73 € 

13 Sport Viseu e Benfica 
Torneio Solidário de 
Futsal Feminino SVB 
- 2017 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Fomentar a modalidade junto do público 
feminino 
- Angariar géneros e outros valores a distribuir por 
instituições de solidariedade da freguesia de Viseu 

Organização e realização da 2.ª Edição do Torneio Solidário 
de Futsal SVB 2017 – Futsal Feminino. 

1.500 €. 

14 Sport Viseu e Benfica 
Torneio Fontelo 
CUP Viseu 2017 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Promover o bem-estar e o desenvolvimento físico 
- Prevenir a sedentarização e estimular estilos de 
vida saudáveis 

Organização e realização da 2.ª Edição do Torneio Fontelo 
CUP Viseu 2007 - Futebol de 7, para jovens 

2.500 €. 
 

15 

AVISPT21 – 
Associação de Viseu 
de Portadores de 
Trissomia 21 
 

Sei e faço com 
(d)eficiência 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Criar respostas que promovam a inclusão de 
pessoas com deficiência e/ou incapacidade na 
comunidade 

Criação de plataforma logística de apoio à integração 
profissional e social de pessoas com deficiência e/ou 
incapacidade, especialmente jovens e adultos que 
concluíram a escolaridade obrigatória. 

19.950 € 
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Nº Proponente 
Designação 

projeto 
Área de 

intervenção 
Objetivo/s do projeto Resumo do projeto Orçamento 

16 
Obras Sociais do 
Pessoal da CM e SM 
de Viseu 

Rastrear e equipar 
para prevenir e 
intervir 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Sensibilizar a população 
- Promover a identificação e o apoio a pessoas com 
doenças degenerativas como a doença de 
Alzheimer 

Implementação de ações de sensibilização na Junta de Viseu 
no sentido de promover a participação da população nos 
rastreios (pessoas com idades a partir dos 60 anos). 
 
Realização de rastreios cognitivos de diagnóstico, 
encaminhamento e implementação de ações de estímulo 
das capacidades cognitivas. 

7.250 € 

17 
Acrítica Cooperativa 
Cultural 

Plano de educação 
artística 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Assegurar uma formação artística comum a todos 
- Promover a inclusão social 

Plano de educação artística para crianças carenciadas do 1º 
ciclo de escolaridade, consistindo na realização de oficinas 
de cinema, animação, stop-motion, fotografia, vídeo, banda-
desenhada, pintura, escultura, etc., e apoio ao estudo, nas 
instalações do Carmo 81. 

20.000 € 

18 Science Xplore ART LAB 2017 
Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Estimular o gosto pelas ciências e pela arte junto 
de jovens dos 12 aos 17 anos 

Organização e implementação da 3.ª Edição do ART LAB - 
2017: atividades no âmbito da ciência e das artes a 
desenvolver com apoio de cientistas e artistas, na Escola 
Secundária Alves Martins. 

10.000 € 

19 
Associação Social, 
Cultural e Recreativa 
de Santiago 

Dotar a Associação 
de espaço 
permanente de 
convívio 
intergeracional 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social; 
Equipamentos 
corpóreos 

Promover a inclusão social e o associativismo 
Obras de adaptação das instalações, equipamentos e 1 
colaborador durante 1 ano. 

20.000 € 

20 Sport Viseu e Benfica 
Departamento 
Clínico do Sport 
Viseu e Benfica 

Equipamentos 
corpóreos 

Criar um Departamento aberto a atletas, dirigentes 
e associados, podendo estabelecer protocolos com 
outras entidades 

Aquisição de equipamentos e outros materiais de prática 
clínica e de reabilitação. 

5.059 € 

21 

LEXVIS _ Associação 
Cultural e Desportiva 
do Círculo Judicial de 
Viseu 

“Manta de afetos – 
100 idade” 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

- Melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas; 
- Prevenir/combater o isolamento social 

Realização de visitas de acompanhamento e de ações de 
índole cultural e recreativa junto de pessoas idosas mais 
vulneráveis, previamente sinalizadas. 

20.000 € 

22 
Obras Sociais do 
Pessoal da CM e SM 
de Viseu 

Cuidadores em rede 
Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Dar resposta às necessidades de formação dos 
familiares, cuidadores informais e profissionais 
envolvidos no apoio a doentes de Alzheimer e 
outras demências 

Desenvolvimento de uma plataforma de formação on-line, 
respetivos conteúdos, design, comunicação e 
funcionamento. Criação de emprego (custo de colaborador 
durante 1 ano). 

26.527 € 

23 
ZunZum – Associação 
cultural 

Janelas para a 
comunidade 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Organizar um espetáculo de intervenção cultural 
com a participação da comunidade 

Levantamento do património cultural, material e imaterial 
da comunidade e posterior apresentação. 

20.298,60 

24 
Associação de Pais da 
Escola Secundária 
Alves Martins (ESAM) 

Centro 
Interpretativo e 
Tecnológico de 
Formação para a 
Inclusão - “Chave 
de futuro para 
TODOS” 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Criar, na ESAM, um Centro de apoio aos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE), na 
área das TIC’s e outras tecnologias de ponta 

Afetar recursos específicos para o efeito que irão 
desenvolver materiais de apoio pedagógico específicos e 
apoiar os alunos com NEE. 

7.500 € 
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Nº Proponente 
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projeto 
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intervenção 
Objetivo/s do projeto Resumo do projeto Orçamento 

25 

Associação 
Portuguesa de 
Educação Ambiental – 
Núcleo de Viseu 

MOBILIZAR – 
Programa de 
educação ambiental 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Promover o desenvolvimento de competências em 
matéria de proteção dos direitos ambientais, 
sociais e humanos, em crianças e jovens 

Intervenção ao longo de um ano letivo junto das 70 turmas 
do 3º ao 9º anos de escolaridade, melhorando a educação 
ambiental, através da conceção, desenvolvimento e 
apresentação de trabalhos práticos. 

20.000 € 

26 
Raríssimas – 
Delegação de Viseu 

Ginásio sensorial – 
Desenvolvimento 
motor e sensorial 
infantil 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social; 
Equipamentos 
corpóreos 

- Criar um ginásio indoor e outdoor com 
equipamentos que promovam o movimento, o 
principal elemento no crescimento e 
desenvolvimento nas crianças 
- Proporcionar tempo familiar de qualidade 

Criação do espaço. Projeto destinado a todas as crianças e 
famílias da Freguesia de Viseu 

22.524,65 € 

27 
Associação Cultural e 
Recreativa - Viseu a 
dançar 

Sentir Viseu a 
dançar 

Projeto Inovador 
de Intervenção 
social 

Organizar eventos de dança em vários locais 
emblemáticos da cidade que possibilitem ao 
mesmo tempo que se dança, o conhecimento da 
cidade e a integração social 

Projeto destinado a públicos de todas as idades. 5.000 € 

28 
Corpo Nacional de 
Escutas – 
Agrupamento 577 

Obras de 
beneficiação na 
sede do 
agrupamento 

Equipamentos 
corpóreos 

Requalificar a Sede, tornando-a num espaço mais 
acolhedor e adequado à prática das atividades 
escutistas 

O agrupamento envolve cerca de 100 associados. As obras 
visam a substituição de placas onduladas de fibrocimento, 
promoção das acessibilidades no WC, reaproveitamento e 
requalificação dos espaços. Também está prevista a 
aquisição de material escutista. 

20.000 € 

 


