Candidatura – Orçamento Participativo R.A.M.
2019

“Mar de Diversão”

Enquadramento e apresentação da proposta
Numa região com forte ligação ao mar, considera-se uma grande mais-valia a
realização de atividades de índole diversa que aproveitem o potencial náutico e que
utilizem o mar como meio de contato com a natureza, promoção da ilha ao nível de
turismo e ao nível da qualidade de vida dos seus habitantes.
As atividades ligadas à canoagem, são um excelente meio de promoção da
atividade-física em contato com a natureza e de aquisição de conhecimentos sobre os
assuntos do mar.

Objetivos
Com a concretização desta proposta, pretende-se:


Criar e operacionalizar um conjunto de atividades, que visem uma promoção
organizada e sustentada tanto da modalidade como do grande potencial
náutico que a R.A.M. detém;



Incutir nos participantes o gosto e o saber-estar no Mar;



Despertar o interesse sobre os assuntos do mar e da sua preservação;



Praticar atividade física e usufruir dos seus consequentes benefícios ao nível da
saúde e qualidade de vida;



Promover o convívio, amizade e demais interações sociais entre os vários
participantes;

Público-alvo


Crianças do 1º ciclo de diversas escolas da

R.A.M.;
 Utentes de instituições direcionadas para
indivíduos

portadores

de

deficiência

e

necessidades educativas especiais;
 Utentes de instituições direcionadas para
cidadãos desfavorecidos e com necessidades
de inclusão social;


Utentes de instituições direcionadas
para

a

realização

de

atividades

relacionadas com a população sénior

Tendo em conta o público-alvo mencionado anteriormente prevemos que este
projeto possa chegar anualmente a mais de 4000 pessoas nas mais variadas faixas
etárias e classes sociais.

Duração
Realização de atividades com mínimo de 5 sessões semanais e máximo de 10,
com início a 01/01/2020 e renovável anualmente.
Em cada uma das atividades, com os recursos humanos previstos e necessários,
estimamos a participação média de 20 participantes por sessão.

Abrangência territorial
A realização destas atividades está destinada ao município do Funchal.

Orçamento
A aquisição dos materiais necessários à realização deste projeto está
orçamentada na seguinte tabela:
Equipamentos

Valor unitário

Quantidade

Valor Total

Seat on top Nelo
PVC

1300€

10

13000€

Aquakids

1200€

10

12000€

Pagaias

35€

20

700€

Coletes flutuantes
de segurança

20€

20

400€

Valor total
Equipamentos:

26100€

Os recursos humanos necessários à realização da totalidade das atividades
estão orçamentados na seguinte tabela:
Recursos
Humanos/Atividade

Quantidade de Atividades

Valor Total

260

2600€

35

350€

1 monitor / atividades
escolas 1º ciclo
1 monitor / Instituições
indíviduos portadores
deficiência
1 monitor / Instituições
desfavorecidos
1 monitor / Instituições
população sénior
1 monitor / Atividades
direcionadas ao turismo??
Serviços Administrativos/
Serviços de Divulgação

Valor total Recursos Humanos:

2950€

Para a organização deste tipo de atividades é necessário todo um trabalho de
planeamento, divulgação, deslocações, garantia das condições de segurança através

da manutenção do material e acompanhamento das atividades. Seguidamente
apresentamos os gastos relacionados com todas estas questões:
Tipo de Despesa

Valor

Materiais administrativos

50€

Divulgação das atividades

100€

Deslocações

120€

Condições de segurança

50€

Seguros

100€

Valor Total

420€

Resumo da totalidade das despesas:

Área de despesa

Valor

Equipamentos

26100€

Recursos Humanos

2950€

Outras despesas

420€
Valor total:

29470€

