
 

Orçamento Participativo 2022 

  
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto) 

  

  

Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Centro Cultural e Social de Santo Adrião 

  

E-mail: geral@santoadriao.com 

  

Contacto: 253 200 690 

  

Morada: Rua do centro Cultural e Social de Santo Adrião 

  

Título da Proposta: Baloiço dos Sorrisos 

  

Âmbito de Atuação: Ação Social 

  

Tempo de execução (até 31/12/2021): 15/08/2022 

  

Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.200,00 €   
 

 

Descrição do Projeto:  

  

Os espaços infantis da cidade assumem-se como suporte essencial à qualidade de vida dos cidadãos, 

na medida em que promovem a biodiversidade, o recreio e o lazer, para além de sustentarem e 

organizarem a malha urbana. São promotores de uma continuidade ecológica e cultural, essencial para 

a sustentabilidade ambiental. São espaços para momentos de relaxamento e de socialização que 

oferecem experiências únicas para o universo lúdico infantil. O equipamento de diversão dos parques 

(baloiços, escorregas, etc.) incentiva as habilidades motoras das crianças, a interação com os seus pares 

e a criação de novas amizades. 

Neste sentido, o presente projeto propõe a colocação de um equipamento – Baloiço - no parque 

exterior do Jardim de Infância do Centro Cultural e Social de Santo Adrião capacitando os serviços que 

são prestados à comunidade envolvente. 

Considerando que entre os 3 e os 6 anos, as crianças começam a descobrir o mundo lá fora e a  



 

construir as primeiras impressões sobre ele, nada melhor do que esse primeiro contato seja de forma 

lúdica e repleta de uma aventura segura. A brincar e explorar no contexto do parque infantil, as crianças 

aprendem a importância de dividir o espaço e os brinquedos, a respeitar a vez do colega e esperar o seu 

tempo para brincar. Com isso, elas desenvolvem a noção do que é o direito de cada um e aprendem a 

respeitar os limites e o espaço do outro. Correr, saltar, brincar, ter liberdade, crescer com saúde a 

conhecer a natureza. Os parques infantis oferecem tudo isso às crianças. Por essa razão é mesmo 

importante que a criança vá ao parque e viva momentos de liberdade em contacto com a natureza 

a) Desenvolvimento da coordenação motora 

Os equipamentos lúdicos e didáticos, que encontra nos parques infantis oferecem horas infinitas de 

diversão e desafios! Adicionalmente, enquanto se divertem nesses equipamentos, as crianças 

desenvolvem as suas competências motoras. Estes equipamentos promovem a consciência do 

deslocamento no espaço e no tempo e de movimento na criança. 

b) Promoção da socialização 

No parque infantil, as crianças podem aproveitar momentos preciosos em grupo de pares. São 

momentos de diversão e brincadeira. Além disso, o parque é perfeito para jogos e nos dias de sol para 

longos piqueniques. E há os momentos de relaxamento e conversa, que são muito importantes para os 

relacionamentos entre os grupos/crianças. O facto de nos parques infantis as crianças interagirem 

com outras crianças permitirá que tenha que negociar e interagir sendo muito benéfico para a evolução 

das competências sociais das crianças e permitirá beneficiar as relações sociais e intercâmbios com 

outros jardins de infância da comunidade de braga. 

c) Promoção da saúde 

Estando integrado no espaço de Jardim, uma ida ao parque infantil e uma viagem no “Baloiço dos 

Sorrisos” oferecerá também algo único: o contacto com a natureza, o acesso a espaços naturais onde a 

criança contacta com a natureza. Esse contacto é muitíssimo importante pois permitirá à criança 

conhecer melhor e aprender a respeitar a natureza. 

 
Quadro de investimentos: 
 
Prestação de Serviços 

Ocorrerá de acordo com o orçamento em anexo. Podendo verificar-se duas notas: 

Nota Geral 1: 

Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de 

qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra. 

Nota Geral 2: 

Todas as quantidades de trabalho deste projeto referem-se a áreas planificadas, que resultam        

da projeção horizontal dos planos e taludes representados em projeto. 



 

Eventual Aquisição de Bens 

Fornecimento de equipamentos no parque infantil, colocados no local indicado no projeto, incluindo 

execução de fundações exigidas pelo fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos 

necessários. 

Serviço de montagem incluindo logística dos técnicos. 

 

Outro tipo de Investimentos  

Manutenção do equipamento a cargo do CCSSA, de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

Mapa de Calendarização: 

 

Datas previstas para a realização das atividades / investimento 

De acordo com as condições gerais de fornecimento, os prazos são contados a partir 

da data de confirmação da adjudicação pelo cliente, ou após esclarecidas, por escrito, 

quaisquer questões técnicas e uma vez verificados todos os requisitos específicos 

necessários para a execução dos serviços nos termos acordados: 

• Até 45 dias úteis para material Galopín. 

• Entre 45 e 60 dias úteis para mobiliário urbano 

 

 

Descrição detalhada das atividades: 

 

Fases Discrição 

Fase 1 Adjudicação do equipamento 

Fase 2 Colocação/instalação do equipamento no local 

Fase 3 Inauguração/desenvolvimento de atividades 

 

ATIVIDADES DURAÇÃO 

Adjudicação 15 dias 

Instalação 60 dias 

- Inauguração 1 dia 

- Manutenção anual 



 

Outros: 

 

Licenças (se aplicável) 

a) Documento comprovativo da Cedência de espaço; 

b) Declaração de compromisso de manutenção de equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 


