
Designação do Projeto da Atividade: 

 

 

Proponente:  

Clube de Montanhismo da Guarda 

 

 

 

Caraterização do Projeto: 

 

Criação e marcação de percursos urbanos de orientação permanente, com especial foco nos pontos 
de atração turísticos mais interessantes da Guarda, permitindo à população local e a quem a visita, 
descobrir os locais de interesse turístico e patrimonial promovendo também a prática de atividade fí-
sica na vertente de orientação. Um percurso permanente consiste na instalação de balizas adaptadas 
de orientação, colocadas em diversos pontos estratégicos de interesse turístico, com vários níveis de 
dificuldade e acessibilidade, com baixo impacto visual. A construção deste equipamento, permitirá 
igualmente a utilização da área geográfica da Freguesia da Guarda como recurso educativo, recreativo 
e competitivo nas diferentes vertentes da modalidade de orientação. Existirão diversos percursos com 
mapa de Orientação cartografado segundo as normas da Federação Internacional de Orientação, o 
que significa que o mapa seguirá todas as normativas oficiais, podendo, inclusive, ser utilizado para 
competições oficiais do calendário da Federação Portuguesa de Orientação. Constituirá, ainda, uma 
mais-valia para os utentes dos infantários, escolas, centros de dia, e restantes associações culturais e 
desportivas. Para a utilização dos percursos permanentes serão disponibilizados os mapas de forma 
gratuita, necessitando apenas de os levantar na Junta de Freguesia/Posto de Turismo ou outros locais 
a definir. 

 

Percursos Urbanos de Orientação Permanente:  

ORI-GUARDA 

Propostas a votação para a IIª Edição do Orçamento Participativo 



Designação do Projeto da Atividade: 

 

 

 

 Proponente:  

 Núcleo Regional da Guarda da Quercus A.N.C.N.  
 

 

 

Caraterização do Projeto: 

 

· Criação de uma aplicação móvel em Android ou web para registo de denúncias ambientais verifi-
cadas pelos cidadãos na freguesia da Guarda;  

· A informação registada é encaminhada diretamente para o Núcleo Regional da Guarda da Quer-
cus e para a Junta de Freguesia da Guarda; e dependendo da situação para o SEPNA, Águas do Va-
le do Tejo, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Proteção Civil entre outras enti-
dades. 

 

Será apresentado a programadores de informática o esquema da aplicação móvel a construir. A aplica-
ção pretende ser bastante intuitiva, deverá permitir o registo de utilizador, a georreferenciação do lo-
cal, adição de fotografias, espaço para comentários. Deverá permitir dar feedback ao utilizador com a 
resolução da situação. Estima-se um custo de 3000 € para o desenvolvimento e disponibilização da 
aplicação.  

 

 

 

App_Denúncias ambientais  



Designação do Projeto da Atividade: 

 

 

 

Proponente:  

Clube Guarda Basket  
 

 

 

                                                               

 

Caraterização do Projeto: 

 

Os objetivos da atividade promovendo a cidadania e estilos de vida saudáveis, são despertar ainda 
mais a população para a realização da atividade física, mas de uma forma mais assídua e grupal, pro-
porcionando um convívio salutar entre pares sociais e com coordenação orientada de forma a que nu-
ma fase inicial, cada um possa ultrapassar/vencer obstáculos iniciais, autonomizando-se futuramente 
numa atividade mais própria. O conceito de bem-estar físico e psicológico está cada vez mais presente 
nas nossas vidas, reconhecendo assim os efeitos para a sua saúde e bem-estar, através destas ações 
formativas com boas práticas. 

 

Em resumo no final desta atividade, que pretendemos ser sustentável e continuada, visamos propor, 
orientar, demonstrar e autonomizar grupos de cidadãos que façam a atividade física de forma integra-
da ou autónoma mas com responsabilidade nas boas práticas, com integração social e comunitária. 

 

Multiatividades  

A saúde é uma obrigação de todos e para todos 


