
Renovação do
Jardim Botânico
vence Orçamento
Participativo

Lisboa
Inêsßoaventura
Entre os mais votados estão
uma estátua de Cosme
Damião, fundador do
Benfica, e workshops de
arte urbana para idosos

À segunda foi de vez: depois de uma
candidatura fracassada no ano pas-
sado, o projecto de renovação do
Jardim Botânico foi o grande vence-
dor da edição de 2013 do Orçamento
Participativo de Lisboa. A autarquia
vai investir 2,475 milhões de euros
na concretização das 16 propostas
mais votadas pelos cidadãos.

O director do Museu Nacional de
História Natural e da Ciência (Muha-
nac) da Universidade de Lisboa, do

qual faz parte o Jardim Botânico,
era ontem um homem visivelmen-
te feliz. "Ainda estou em choque",
disse José Pedro Sousa Dias aos
jornalistas, confessando ter ficado
surpreendido com os 7553 votos
conquistados.

"Sabíamos que a campanha ti-
nha corrido muito bem, mas não
estávamos à espera de uma votação

tão maciça", reconheceu o director
do museu, sublinhando que esta é

"uma óptima notícia" não só para
o jardim (entre o Parque Mayer e

a Rua da Escola Politécnica), mas
também para a cidade. Para anga-
riar votos, José Pedro Sousa Dias
conta que "funcionários, bolseiros,
voluntários e amigos" uniram-se e

dinamizaram um conjunto de ini-
ciativas que, segundo diz, permi-
tiram não só ganhar o Orçamento
Participativo, mas também pro-
mover uma aproximação dos mo-
radores e comerciantes da zona.

O projecto para o jardim, que co-
memora 135 anos na segunda-feira,
está orçado em 500 mil euros e in-
clui a recuperação de caminhos e
do sistema de circulação de água, a
abertura do portão de acesso à Praça
da Alegria e a criação de espaços de

lazer, incluindo um relvado e uma
esplanada. O director do Muhanac
explica que o objectivo é "preservar
a tradição e o património histórico"
do espaço de quatro hectares, mas
ao mesmo tempo "torná-lo mais ha-
bitável, com maior capacidade para
receber os lisboetas".

A vereadora da Inovação e Mo-

dernização Administrativa lembrou
que em 2008, quando o Orçamento
Participativo arrancou, a proposta
mais votada teve 244 votos, núme-
ro que contrasta com os 7553 votos

que conquistou o Jardim Botânico.
"Tem havido uma evolução absolu-
tamente notável da mobilização das

pessoas", disse Graça Fonseca, clas-

sificando como "impressionante" o

trabalho de divulgação feito pelos
proponentes daquela proposta.

Além deste, houve outros 15 ven-
cedores, que podem ser conhecidos
no portal Lisboa Participa. Entre
eles estão a criação de um banco
de empréstimo de livros para estu-
dantes universitários e a instalação
de duas estátuas, uma de D. Nuno
Álvares Pereira e outra de Cosme
Damião, fundador do Sport Lisboa e
Benfica. Também foi eleito um pro-
jecto de realização de workshops de
arte urbana para idosos e outro para
tornar temporariamente visitáveis

pátios e vilas. Em Benfica, espaços
comerciais devolutos vão converter-
se num "hub de microempresas liga-
das a ofícios tradicionais e serviços
de proximidade".

O jardim vai receber melhoramentos no valor de 500 mil euros



Recuperação dos caminhos e do mobiliário são algumas das intervenções previstas

Renovação do Jardim
Botânico convenceu
mais de 7500 pessoas
Lisboa. Projeto foi o mais votado da edição deste ano do orçamento
participativo da câmara municipal. Há mais 15 ideias propostas por
cidadãos que vão ser executadas. Investimento é de 2,5 milhões de euros



INÊS BANHA

"Fiquei surpreendido com o nú-
mero devotos." Pedro Sousa Dias,
diretor do Museu Nacional de His-
tória Natural e da Ciência da Uni-
versidade de Lisboa, não esperava
que 7553 pessoas elegessem a re-
novação do Jardim Botânico de
Lisboa como um dos projetos que
vão ter de ser executados pela câ-
mara municipal por iniciativa dos
cidadãos. A ideia foi a mais votada
na edição deste ano do orçamento
participativo da autarquia, cujos
resultados foram divulgados on-
tem. Ao todo, são 16 as propostas
vencedoras, num investimento
que atinge 2,5 milhões de euros.

Recuperar os caminhos e o mo-
biliário, ter um sistema de rega sus-
tentável que permita aproveitar a

água da chuva, criar zonas de lazer
como um relvado e, pelo menos,
uma esplanada. São estas as prin-
cipais intervenções propostas no
projeto de renovação do Jardim
Botânico, visitado anualmente por
cerca de 80 mil pessoas. "O objeti-
vo é que tenha capacidade para
pelo menos o dobro", sustenta ao
DN Pedro Sousa Dias, ressalvando

que a intenção é, "mais do que pro-
curar ter mais visitantes", permitir
que eles possam visitar o espaço.

A obra está orçada em 500 mil
euros e deverá ficar pronta em 18

meses, tal como o segunda mais
votada na categoria dos projetos
mais caros - o rebaixamento dos

passeios no acesso às passadeiras
na freguesia de Benfica. Desejada
por 1375 munícipes, a ideia teve,
ainda assim, menos votos do que
as duas primeiras classificadas no
conjunto das propostas com um
custo máximo de 150 mil euros.

Segundo a informação publica-
da ontem no site oficial do orça-
mento participativo, a primeira
posição coube, com 1541 apoian-
tes, à construção de uma estátua
de D. Nuno Álvares Pereira, en-
quanto a segunda foi ocupada,
graças a 1432 votos, pela imple-
mentação de uma campanha para
promover a adoção de animais. Se-

guem-se a instituição
na Rua Cláudio Nu-

nes de um eixo de mi-

croempresas ligadas
a ofícios tradicionais
e serviços de proxi-
midade utilizando lo-

jas devolutas, a reabi-

litação da Rua Eduar-
do Malta, a colocação
de uma estátua dedicada a Cosme
Damião, a instalação de um par-
que infantil na Rua D. João Castro
e de outro na Quinta das Camarei-
ras, a adaptação de escadas para o

transporte de bicicletas, a abertu-
ra de um banco de manuais uni-
versitários, a oferta a idosos de um

workshop de arte
urbana, a disponibi-
lização de internet
sem fios em espaços
públicos, a criação
de um programa de
diversas iniciativas
artísticas, a abertura
temporária de pátios
e vilas e a realização

seis corridas e caminhadas entre
abril e outubro de 2014. Aúltima
teve 393 votos (ver caixa em cima).

Lançado em 2008 , o orçamen-
to participativo da Câmara de Lis-
boa foi o primeiro numa capital
europeia e teve este ano um nú-
mero recorde de votos (35 922) e
um total de 208 projetos, resultan-
tes de 551 propostas. Na edição de
2011/2012, a autarquia afetou à
iniciativa cinco milhões de euros,
mas desde o ano passado que o
valor foi reduzido para metade,
fruto de um esforço de contenção.
Passaram então a existir duas ca-
tegorias, de modo a premiar um
maior número de projetos. Desta
vez, a grande novidade foi a possi-
bilidade de votar por sms.

Todos os projetos vencedores
terão de ser executados.

Iniciativa, lançada
em 2008, voltou
a bater recorde

de participantes
REUNIÃO DO EXECUTIVO

Aprovada manutenção de taxas de IRS e IMI
> A Câmara de Lisboa aprovou
ontem, com os votos favorá-
veis da oposição, a manuten-



ção em 2014 dos valores da
participação municipal no IRS
(2,5%) e das taxas do IMI (0,3%
para prédios urbanos avalia-
dos) e da derrama aplicados
este ano, disse à Lusa o vice-
-presidente da autarquia,
explicitando que "todas as

empresas sediadas em Lisboa

com volume de negócios in-
ferior a 150 mil euros", bem

como as da área de restaura-
ção e farmácias vão estar isen-
tas da última. O vereador das

Finanças adiantou que este é
um prolongamento para 2014
e também 20 1 5 da proposta
apresentada pelo executivo no
ano passado. Na prática, a au-
tarquia volta a prescindir de
cerca de 50 milhões de euros.

ALGUMAS IDEIAS
MOBILIDADE
> 0 projeto "Escadas Amigas das

Bicicletas", orçado em 150 miL

euros, prevê a instalação de

calhas metálicas em passagens
pedonais e de rampas laterais

em edifícios. Tem um prazo de

execução de um ano.

ARTE URBANA

> Sensibilizar os idosos para a

arte urbana é o principal objetivo
do "Lata'6s". A ideia é que sejam
oferecidos 24 workshops- um

por freguesia e dois por mês.

Cada um é para 20 participantes.

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

> As crianças até ao 6 S ano, bem

como as suas famílias, são os

destinatários do "Com Arte".

A produção de ciclos de cinema e

a realização de ateliers são alguns
dos meios para promover a arte.

PÁTIOS EVILAS

> Para inspirar os proprietários

dos pátios e vilas de Lisboa a

abrir e a dinamizar os seus espa-
ços, os autores do projeto "Pátio

Ambulante" pretendem que a

população possa usufruir tempo-
rariamente daqueles locais.

DESPORTO
> A realização de seis eventos
mensais compostos por corrida e

caminhada é a ideia do "Juntos,

vamos correr e caminhar peLa ci-

dade de Lisboa". Será entre abril

e outubro de 2014, com um máxi-

mo de 800 participantes cada um.



Cosme Damião
vai ter estátua
¦* Em Lisboa, comparticipado
pela Câmara Municipal; projeto
foi a votação dos munícipes

0 fundador do Benf ica, Cosme Damião

(que também dá nome ao recentemente

inaugurado museu do clube), vai ter uma
estátua na cidade de Lisboa. 0 projeto foi

um dos vencedores do orçamento

participativo (OP) da Câmara Municipal
de Lisboa, votado pelos munícipes. Com

um orçamento disponível de 1.500 euros,
a estátua de Cosme Damião recebeu

1.079 votos e foi o quinto projeto mais

votado. No âmbito do OP, também será

erguida uma estátua de Nuno Álvares

Pereira, além da requalif icação do Jardim

Botânico, implementação das redes wi-fi

gratuitas em jardins, miradouros e

paragens e melhoramentos em vários

espaços sociais.



Jardim Botânico
de Lisboa vai ser
renovado em 2014

LISBOA Cerca de 500 mil euros
serão concedidos em 2014 para
a renovação do Jardim Botâni-
co de Lisboa, fruto do projecto
que ontem venceu o Orçamen-
to Participativo da autarquia. A

proposta foi a mais votada, por
35 922 cidadãos, à frente do pro-
jecto que vai rebaixar os pas-
seios junto às passadeiras em
Benfica, e que ficou em segun-
do lugar na lista de planos com
valor superior a 150 mil euros.


