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NOTA INTRODUTÓRIA

O orçamento participativo deve ser visto como uma ferramenta de política pública para gerar
desenvolvimento económico e aproximar a tomada de decisão dos cidadãos envolvendo-os na
orçamentação municipal.
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A repartição das opções de orçamento pode vir a ser desigual, devido a fatores como a
litoralização ou inclusive as taxas de desenvolvimento das próprias localidades. No entanto,
compete aos cidadãos contribuírem para a descentralização de poderes e para a tomada de
decisão que envolva melhoria da qualidade de vida.
Deste modo, a opção de promover uma proposta de orçamento participativo passa pela
necessidade de incluir cada vez mais os munícipes da freguesia de Bicos nas ações municipais.

ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A proposta aqui apresentada enquadra-se no campo das Infraestruturas viárias, Mobilidade e
Transportes, relacionando a implementação de um projeto de infraestrutura com a Natureza e
com o ambiente, e vem no encontro de práticas atualmente existentes na Freguesia e que se
devem incitar (passeios pedonais e a adoção da bicicleta como meio de transporte).
A proposta localiza-se na Sede de Freguesia de Bicos1, no entanto, o projeto pode estender-se,
de futuro, e essa intenção fica presente já nesta proposta, para os lugares da freguesia
(Fornalhas Novas, Vales e Caiada).
A tomada de decisão na participação do OP surgiu na medida em que se pretende incentivar a
relação entre os habitantes desta freguesia com o município e permitir o aumento do
significado de identidade e pertença cultural.
Esta proposta desenvolve a prática de justiça social (atribuindo mais importância às freguesias
do interior do concelho), visando uma melhor qualidade de vida do espaço rural por meio da
aplicação do OP, enquanto ferramenta de aplicação e viabilidade da justiça e autonomia social
aos munícipes urbanos das freguesias de cariz rural, já que estes geralmente estão menos
esclarecidos e apresentam-se menos cativos nas competências que possuem para intervir no
poder público. Considera-se que incrementando a participação da comunidade rural em
assembleias ou outra forma de integração democrática que incite a participação cívica, o
sentido de cooperação entre a população das localidades rurais aumente, permitindo
igualmente o desenvolvimento de soluções que emancipem o aumento da qualidade de vida.
A decisão da proposta que vai ser adiante apresentada passou por diferentes fatores,
pretendia-se que a proposta:

1

Não será elaborada uma caracterização à freguesia de Bicos, por se considerar que a fundamentação
da proposta deve ser a mais sintética possível e por se dirigir aos munícipes do Concelho de Odemira,
onde se insere a mesma.
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1 – Inclui-se o maior número de habitantes (se enquadra-se portanto, todas as faixas etárias);
2- Enquadra-se o valor máximo estipulado para a sua concretização;
3- Fosse tecnicamente viável;
4 – Identifica-se as necessidades de outras freguesias do interior do concelho;
5- Características atuais da via – sem espaço para circulação não rodoviária
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FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA

“ Promover a circulação pedestre e de bicicleta, é uma forma de melhorar a qualidade
ambiental, a qualidade de vida, a atividade para os turistas e a competitividade económica.2”
Considerando os pressupostos que levaram à escolha da proposta, principalmente, o valor
destinado à proposta do orçamento participativo e o facto de que as freguesias do interior do
concelho têm uma maior necessidade de dinamização.
A proposta para orçamento participativo é a criação de um percurso pedonal e uma ciclovia na
sede de freguesia de Bicos, à qual se atribui o lema: “Bicos mais Perto”.
A localidade de Bicos apresenta um perímetro urbano fragmentado, existem essencialmente
dois núcleos urbanos que se interligam por uma estrada de cerca de 1,1 km (Rua António
Mateus Alves), esta é muito frequentada pela população, não só porque temos de um lado a
Junta de Freguesia, o Campo de Futebol, o Bairro Municipal e de outro, a Igreja, o Cemitério, e
equipamentos como Bombas de Gasolina3. No entanto, as deslocações efetuam-se não só com
objetivos pessoais de aquisição de bens ou de serviços, como para atividades lúdicas. Tem-se
verificado nos últimos dois anos, o aumento de habitantes que efetuam este percurso de
bicicleta, ou a pé com o intuito de fazer exercício físico ou apenas para aumentar o convívio
com outros habitantes.
Deste modo, considera-se que por questões de segurança e pelas referidas no enquadramento
da proposta, que a concretização de um passeio pedonal e de uma ciclovia ao longo desta via,
iria de encontro com as necessidades da população, aumentando a oferta para uma procura já
existente.
A proposta passa pelas seguintes fases:
1. Limpeza e entubamento da valeta da via “Rua António Mateus Alves”, no percurso: Bairro
Municipal até aos Apartados Sul.

2

Transportation Alternatives (s/d), Bicycle Parking Solutions: a resource for installing indoor bicycle
parking, New York Metropolitan Transportation Council, www. Translalt.org
3
Segue anexo à candidatura o ficheiro kmz*, para que seja possível a visualização do percurso no
Google Earth. Uma vez descarregado basta inserir o ficheiro e verificar a delimitação.
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2. Delimitação de uma via pedonal e de uma ciclovia, com separador da via rodoviária, através
da diferenciação de tipo de piso. Sendo que a primeira teria 1,5 metros de largura, por sua vez
a ciclovia teria 2 metros de largura e considera-se significativa a implementação de um
separador de 0,5 metros desta à rede rodoviária;
Esta pode vir a servir de mote para as outras freguesias apostarem em infraestruturas simples,
que aproximem a natureza ao munícipe e que permitam o aumento da segurança.
Para além da fundamentação, importa definir os objetivos da implementação deste projeto:
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I.

OBJETIVOS:

- Melhorar a acessibilidade não rodoviária;
- Aproximar os munícipes da natureza;
- Melhorar a segurança;
- Incrementar estilos de vida mais saudáveis;
- Servir de exemplo para outras freguesias do concelho.

II.

ESPECIFICIDADE DA OPÇÃO: CICLOVIA

Segundo o Guia de Boas Práticas para a conceção de Ciclovias “a bicicleta é particularmente
competitiva nas curtas distâncias”
O primeiro passo para adotar uma ciclovia passa pela caracterização geomorfológica do
terreno. Numa primeira abordagem verifica-se que o troço proposto apresenta um declive
entre 0 a 3% (terreno considerado plano), e que se traduz como excelente para a circulação da
bicicleta4. Outros dos critérios definidos e que se enquadram nesta proposta, são a
sobreposição da rede rodoviária, o fator continuidade e funcionalidade. Neste caso a ciclovia é
contínua com outras vias e apresenta funcionalidade relacionando-se com os equipamentos
coletivos existentes.

III.

ESPECIFICIDADE DA OPÇÃO: VIA PEDONAL

Os peões-alvo desta proposta não são um grupo homogéneo, pelo que existem pessoas com
especial vulnerabilidade (crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida) que efetuam
atualmente o percurso proposto, sem usufruírem das condições de segurança necessárias.
Para além das especificidades existentes em termos técnicos para definir uma via pedonal,
considere-se a velocidade dos peões, a largura da via, entre outros, existe a necessidade de
demonstrar as vantagens da implementação da própria via, enquadrando-a com a realidade
existente.
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Rede Ciclável de Lisboa (www.isa.utl.pt)
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Numa primeira abordagem importa ressalvar que a via deve ser um espaço exclusivamente
dedicado aos peões, deve ter incluídas zonas de atravessamento da rede viária, e zonas de
interface modal, bem como a ligação aos equipamentos coletivos existentes. Esta deve ir ao
encontro da noção de percursos pedonais acessíveis “são contínuos, desobstruídos ou livres de
barreiras físicas que fazem a ligação a outros elementos igualmente sem o mesmo tipo de obstáculos e que
obedecem às presentes normas (por exemplo edifícios, espaços verdes ou de diversão, etc.)5

6

Considerando que inevitavelmente a velocidade automóvel é um grande constrangimento
para os transeuntes do espaço público, importa referir que a criação de uma via pedonal para
além de alterar o tipo de pavimento e estabelecer uma demarcação promove a diminuição do
uso automóvel pela introdução da variante alternativa.

ORÇAMENTO

O orçamento foi elaborado com base no desenho e nos cálculos efetuados. Admite-se que esta
parte do projeto foi elaborada de forma genérica e pouco precisa. Apenas com a finalidade de
apresentar um valor aproximado do custo da proposta.
Para a concretização das opções foi selecionado o seguinte tipo de piso, quer para a via
pedonal, quer para a ciclovia, sendo diferenciado pela coloração:
Betão Betuminoso (Colorido Superficialmente)
Vantagens: Baixa necessidade de manutenção para situações de pouco tráfego automóvel e
em condições de desgaste normais; Preço acessível comparativamente com a oferta existente.
Desvantagens: Com o betuminoso convencional, são poucas as cores do espectro possíveis,
sendo geralmente utilizado o vermelho ou o azul. A generalidade das cores “desaparece” no
negro do betuminoso.
O desgaste hídrico, da passagem dos rodados e pela Acão da luz podem degradar e alterar a
uniformidade do pavimento, conduzindo a resultados menos estéticos com o passar do tempo
Construção: Aplicação de uma camada de desgaste com 0.015m compactada sobre camada
de betão betuminoso convencional de 0.025m de espessura, e sobre base de granulometria
extensa de 0.15m de espessura. A pintura é executada à superfície ou o pigmento é misturado
na camada de desgaste;
Custo: Entre 9,0 e 20,0EUR/m2

5

Jorge Falorca; Silvia Gonçalves – Projectar e construir com Acessibilidade. Coimbra: J. Falorca, 2008, pp.
49.
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Figura 1 – Pormenor de pavimentação em betão betuminoso, com coloração superficial
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Para o cálculo, mesmo que aproximado do valor para a proposta, para além da escolha do tipo
de piso é necessário ter em conta a fase de implementação da rede de drenagem, com a
colocação de sumidouros, os atravessamentos de faixa, e as estruturas complementares como
os balizadores, pinos, guardas de proteção e controle de velocidade.
Quantidade

Total

Limpeza e terraplanagem

1000

Material

2000

Piso

Rede de Drenagem

Preço/unidade

Estruturas
Complementares

Betão betuminoso

9e/m2

3300 m2

Sinalização

3000

Guardas de proteção
Outros
Valor aproximado
6

29700

Centro de arquitetura paisagista (www.isa.utl.pt)
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CONCLUSÃO
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Com o aumento significativo do transporte automóvel, a circulação sustentável, tão
imprescindível hoje em dia para a harmonia e desenvolvimento do espaço público foi entrando
em decréscimo. Os nossos antepassados percorriam quilómetros para participarem em
atividades festivas ou até para visitarem familiares. Hoje em dia muitas pessoas optam por
utilizar o automóvel para distâncias muito curtas, como é o caso da distância do percurso da
proposta em questão. Admitindo que as questões de saúde relacionadas com o sedentarismo
tem vindo a aumentar e que o uso de automóvel provoca a libertação de CO2, uma das
principais causas do aumento do efeito estufa e consequentemente das alterações climáticas,
importa promover junto das comunidades locais o retorno a vivências ecologicamente
positivas, sendo que para isso é necessário criar as condições necessárias.
A implementação de uma via pedonal e uma ciclovia, na especificidade que é o perímetro
urbano de Bicos, conduz a que a população fique cada vez mais unida e mais perto, pelo que
esta proposta “Bicos mais perto” pode servir de mote à implementação de projetos
semelhantes noutras localidades, noutras freguesias do concelho de Odemira, contribuindo
para um desenvolvimento municipal economicamente e ambientalmente sustentável.
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