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O processo de votação nos projetos aceites decorre entre os dias 4 e 28 
de fevereiro. Poderá ser presencial, na sede ou nas delegações da Junta 
de Freguesia da Misericórdia, ou através do site www.mypolis.eu.

Poderão participar na votação todos os residentes na Freguesia da 
Misericórdia, devendo para tal utilizar o seu documento de identificação 
pessoal.

Para mais informações, consulte o regulamento do Orçamento 
Participativo no site:
www.jf-misericordia.pt/cidadania/orcamento-participativo/
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Caras e Caros,
 
O Orçamento Participativo (OP) é um instrumento relevante de participação 

direta dos cidadãos na decisão política, promovendo uma cidadania ativa 

com envolvimento dos Fregueses no próprio debate político e no diálogo 

democrático, do qual nos orgulhamos de possuir na Freguesia da Misericórdia.

A participação direta dos cidadãos na gestão pública é uma condição 

importante nas atuais sociedades democráticas pois, além de se participar na 

eleição dos representantes, é essencial cooperar também na gestão da vida 

económica, social, política e cultural. O Orçamento Participativo é assim um 

processo que permite acolher e envolver as expectativas e as iniciativas dos 

cidadãos no processo de tomada de decisão da Freguesia da Misericórdia.

Nesta 4ªedição do OP rececionámos 70 propostas e submetem-se a votação 

17 projetos.

Quero deixar aqui um agradecimento a todos aqueles que participaram nesta 

edição do Orçamento Participativo da Freguesia da Misericórdia e congratular 

a qualidade das propostas apresentadas.

Juntos somos mais fortes!
Um abraço
Carla Madeira



PROJETO 1

MISERICÓRDIA CULTURAL

Realização de visitas guiadas aos vários locais históricos 
e locais culturais dispersos pelos vários pontos da 
freguesia, sendo em si visitas curtas mas com "sumo 
cultural" de forma a gerar interesse na população de 
visitar estes locais mais vezes e de também conhecer 
a história dos mesmos, quer sejam eles um bar antigo 
ou mais recente, ou uma igreja.

PROJETO 2

MISERICÓRDIA DIVULGA

Criação de uma plataforma digital onde diferentes 
entidades se possam registar, mediante uma 
autenticação por parte da junta de freguesia, para a 
divulgação de eventos na área da freguesia. Após o 
registo as entidades podem divulgar os seus eventos, 
o que irá permitir um acesso rápido e simples de 
qualquer utilizador a eventos de diferentes áreas 
temáticas (exposições, workshops, concertos, ofertas 
e descontos) sem necessitar de aceder a muitos sites 
diferentes.

PROJETO 3

VAMOS DAR REDE ÀS SARJETAS
Colocação de estrutura amovível em rede dentro das 
sarjetas de modo a permitir uma melhor retenção 
de resíduos. A colocação desta estruturas irá iniciar-
se pelas zonas onde há registos de maior índice de 
entupimentos: zonas baixas (Cais do Sodre)



PROJETO 4

MISERICÓRDIA +SEGURA

Intensificar as ações de sensibilização e a transmissão 
de informação ao nível da segurança.

PROJETO 5

KIT ANIMAL

Distribuição de um Kit Canino aquando da emissão ou 
renovação da licença na JFM  (o kit seria constituído 
por um flyer e por material para recolha de dejetos)

PROJETO 6

JARDIM, AQUI SIM!
Melhorar os espaços de lazer, públicos e verdes 
da freguesia, de modo a fomentar o convívio. As 
reparações e melhoramentos estarão limitados ao 

valor afeto ao OPM – 10 000 euros.



PROJETO 7

ATIVIDADE FÍSICA NA MISERICÓRDIA
Colocação de equipamentos de exercício físico na 

Praça do Príncipe Real

PROJETO 8

OFICINA DE COSTURA
Realização de uma oficina de costura para aquisição 
de técnicas e competências que permitam a (re)
integração no mercado de trabalho ou criação do 
próprio emprego, permitindo a reutilização dos bens 
têxteis.

PROJETO 9

ESCOLAS MAIS SAUDÁVEIS
INCLUSIVAS E FELIZES!
Melhorar os espaços das escolas básicas da freguesia 
de modo a promover a integração e desenvolvimento 
infantil aliado às aprendizagens, através da pintura de 
jogos didáticos nos páteos/ recreios, da aquisição de 
equipamentos didáticos adequados às faixas etárias e 
pinturas decorativas nas salas e espaços da escola.



PROJETO 10

JORNAL INTERGERACIONAL
NOTICIAS DO MUNDO
Criação de um jornal digital da freguesia da Misericórdia 
elaborado pelos jovens e pelos seniores da Freguesia 
da Misericórdia, onde sejam focados os seus interesses, 
as suas ideias e contributos para o futuro da Freguesia.

PROJETO 11

TROCAQUI
Lançar uma plataforma digital que promova a troca de 
bens e serviços na e para a Freguesia da Misericórdia, 
em articulação com a Loja Sol

PROJETO 12

O NOSSO BAIRRO É UM MUNDO

Organização de oficinas de criação cinematográfica na 
comunidade orientadas por profissionais de cinema e 
dirigidas a crianças, jovens e seniores, integradas no 
PEAS e Intervir



PROJETO 13

CAPACITA: A ESCOLHA É TUA 
Desenvolvimento de um programa de intervenção 
preventiva com o intuito de fornecer aos jovens 
conhecimentos e competências necessárias para 
lidarem com o risco associado ao consumo de 
substâncias Psicoativas e outros Comportamentos 
Aditivos e Dependências

PROJETO 14

O PASSEIO É PARA OS PEÕES! 

Colocar postes verdes que impedem o estacionamento, 
junto aos passeios, por forma a  facilitar a circulação 
dos peões. A colocação estaria limitada ao valor afeto 
ao OPM – 10 000 euros.  

PROJETO 15

FESTIVAL CULTURAL CABOVERDIANO
Promover o fortalecimento da coesão entre residentes 
e a comunidade caboverdiana através da expressão 
artística, cultural e gastronómica de Cabo-Verde. O 
Festival terá 3 três eixos operacionais distintos:
E1: a) Música comentada: destaque para morna 
incluindo momentos do funaná e da coladeira.
b) exposição de pintura: quadros que retratam a 
vivencia das ilhas.
E2: Oficinas de:
a) penteados típicos cabo-verdianos; b) culinária, 
privilegiando a cachupa, e dando a conhecer algumas 
receitas tradicionais, sendo no final do evento uma 
prova gastronómica;
E3: Construção de tenda de artesanato nativo.



PROJETO 16

MISERICÓRDIA + ECOLÓGICA
A criação de um programa de estágios de curta duração 
(remunerados) que proporcione aos jovens - entre 
os 16 e os 25 anos -  uma experiência em contexto 
real de trabalho nas associações que desenvolvem 
intervenção na freguesia da Misericórdia.
Deste modo, permitir-se-à uma aproximação dos 
jovens (que exercerão funções no âmbito da atividade 
normal de uma associação) e às associações (que 
muitas vezes têm falta de pessoas para expandir os 
seus programas).
A participação neste programa carecerá de 
apresentação de uma candidatura, tanto por parte dos 
jovens como das entidades. 

PROJETO 17

PAPA PASTILHAS
Colocação de equipamentosw para depósito de 
pastilhas nos espaços públicos,  até prefazer o valor 
afeto ao OPM – 10 000 euros.

Largo Doutor António de Sousa Macedo,
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