Orçamento Participativo 2019
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto)
Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: ECG - Cooperativa Cultural CRL
E-mail: info@ecgcoop.org
Telefone / Telemóvel: 253 086 210
Morada: Rua do Raio, 301, Ed. Rechicho, 2.º, Sl 17C, Braga
Data de Nascimento: 08/05/2015
Título da Proposta: Valorizar o Idoso
Âmbito de Atuação: Ação Social
Tempo de execução (em meses, até 31/12/2019): 01/10/2019
Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 €
Descrição da Proposta:
Apresentação do projeto
Na sequência do trabalho que já vem sendo desenvolvido no âmbito da atividade regular da
nossa cooperativa decidimos submeter ao Orçamento Participativo de 2019 (área de Ação
Social) o projeto VALORIZAR O IDOSO.
No âmbito deste projeto serão organizados encontros de seniores, residentes na área geográfica
da nossa União de Freguesias, na expetativa de:
- Proporcionar o convívio lúdico valorizando as experiências de vida;
- Preservar a memoria individual e coletiva e valorizar o conhecimento dos mais velhos;
- Fortalecer laços de amizade, respeito e confiança.
Os encontros lúdicos com idosos serão formalizados de forma alegre e aprazível com uso de
jogos didáticos, jogos de tabuleiro, brincadeiras, cirandas, rodas de conversa, trocas de
experiências, contando histórias, leitura de poesia, anedotas e outras.

Metodologia de trabalho
- Planeamento e calendarização dos encontros que decorrerão, quinzenalmente, entre 1 de
outubro e 31 de dezembro de 2019;
- Divulgação do projeto através da plataforma eletrónica do projeto, dos serviços da Junta e
também através das redes sociais;
- Receção de inscrições nos encontros em plataforma eletrónica disponibilizada para o efeito;
- Constituição de grupos temáticos;
- Definição dos locais destinados à realização de cada um dos eventos calendarizados;
Elaboração do registo dos participantes em cada um dos encontros e feedback dos mesmos
relativamente a cada um dos eventos em que participou.
Orçamento previsto
- Produção, alojamento, programação e manutenção de plataforma eletrónica – 400,00€;
- Despesas com espaços e deslocações destinados à realização dos encontros – 600,00€;
- Outras despesas necessárias à boa execução do projeto (logísticas e administrativas) – 250,00€
- Orçamento total – 1.250,00€

