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 Mais de 34 mil pessoas já votaram nos 211 projetos a concurso no Orçamento Participativo de Lisboa
2014-2015, número que o município espera que ascenda aos 36 mil até à meia-noite, quando encerra
a votação.
 
 Pouco depois das 20:00, registavam-se 34.336 votos no `site` Lisboa Participa, que englobavam os
que tinham sido feitos tanto naquela plataforma como através de mensagem de texto.
 
 Tal como aconteceu no ano passado, a Câmara espera que se atinjam no final 36 mil votos, disse
hoje à agência Lusa a vereadora da Economia e Inovação.
 
 Segundo Graça Fonseca, no primeiro ano do Orçamento Participativo (OP), registaram-se 1.100
votos, mas "ao longo dos anos, houve uma tendência crescente".
 
 Para o OP deste ano, a autarquia vai atribuir 2,5 milhões de euros, um milhão dos quais para projetos
inferiores a 150 mil euros e 1,5 milhões para projetos até 500 mil euros.
 
 A diferença dos valores está na "dimensão da empreitada", explicou a autarca, acrescentando que
estas iniciativas populares só serão postas em prática no próximo ano.
 
 Em 2008, no primeiro ano do OP, a Câmara de Lisboa destinou cinco milhões a estes projetos.
 
 Entre as iniciativas em concurso este ano está uma aplicação para telemóvel intitulada "A nossa
Lisboa" e uma rede de hortas escolares, com um custo de 150 mil euros cada.
 
 Com um valor mais elevado está uma unidade de transição para os sem-abrigo e um centro equestre
com cariz solidário em Monsanto, orçamentados em 500 mil euros cada.
 
 Relativamente à taxa de execução dos projetos, Graça Fonseca disse estimar uma taxa de 75%, entre
os projetos que já estão concluídos, como o canil e o gatil de Lisboa (2010) e as obras na Alameda da
Cidade Universitária (2011), e os que ainda estão em fase inicial, como o Jardim Botânico da
Universidade de Lisboa (2013) e as escadas amigas das bicicletas (2013).
 
 "Que eu saiba, não há nenhum [projeto] em que não esteja a acontecer nada", salientou Graça
Fonseca.
 
 As ideias dadas pelos residentes, estudantes ou trabalhadores em Lisboa (com idade superior a 18
anos) centram-se na requalificação de espaços públicos, em iniciativas de valorização ambiental e de
inovação e turismo, adiantou a vereadora.
 
 Estas iniciativas estão distribuídas pelas 24 freguesias da cidade.
 
 Graça Fonseca destacou a freguesia de Santa Maria Maior, no caso da dinamização da Mouraria, onde
venceram, noutras edições, projetos como um centro de inovação e uma iniciativa de desenvolvimento
comunitário, e também Carnide, na qual foi requalificado o Largo do Coreto e a Quinta do Bom Nome.
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 Entre os projetos anteriores mais falados está ainda o que prevê uma rede de `wifi` em Lisboa.
Sobre isto, Graça Fonseca adiantou que a sugestão dada no OP do ano passado só pode ser executada
"com parceiros privados".
 
 A Câmara espera, assim, que "até ao final do ano [o projeto] seja adjudicado" a uma operadora de
telecomunicações, e que se defina onde será feito.
 
 O resultado dos vencedores deste ano será divulgado na terça-feira.
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