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.RESUMO
DA PROPOSTA
No âmbito do Orçamento Participativo Jovem 2019, nós,
duas jovens amarantinas ativas e empreendedoras com uma
preocupação acrescida pelo ambiente, vimos apresentar o
ReArte, que é um projeto que se enquadra na temática do
ambiente, cultura e desenvolvimento sustentável.
Consiste em transformar sete dos tradicionais camiões
do lixo do municipio de Amarante em veículos
que movimentem a história, a arte e a cultura, com
ajuda de ilustrações gráficas de elementos sobre o
património cultural. Conseguimos, assim, sensiblizar
as pessoas para uma Amarante amiga do ambiente.
Em conjunto pretendemos também dar vida e cor aos
corredores turísticos da nossa cidade, ilustrando algum
mobiliário urbano, nomeadamente os contentores do lixo.
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.DIAGNÓSTICO
DA NECESSIDADES
E FATORES DE
INOVAÇÃO SOCIAL

Após uma análise sobre a cidade de Amarante reparamos
que existe uma grande necessidade em alertar as pessoas
para a preocupação ambiental.
Para isso, recolhemos informações sobre a localização do
mobiliário urbano agregado pelo centro histórico a fim de
identificar como este está distribuído,e detetamos que há um
défice de caixotes do lixo em determinadas ruas do concelho.
Apesar do Município ter instalado vários tipos de contentores
para que a recolha do lixo ocorra de uma forma mais fácil
e acessível, ainda é notório a presença de resíduos pelos
corredores pedestres, nomeadamente nas zonas comerciais.
Deparamo-nos também numa falta de interesse pela
sociedade em cultivar a prática da reciclagem.
Para combater estes problemas decidimos então criar
ilustrações alusivas à nossa cultura Amarantina e espalha-las
pelo camiões e alguns caixotes e do lixo estrategicamente
localizados.
Com estas ilustrações pretendemos mostrar aos residentes
e turistas o nosso património cultural, espalhando uma
mensagem cheia de cor e vida.
Com o projeto ReArte pretendemos alertar e educar as
pessoas para os problemas que a falta desta prática nos leva,
transmitindo qualidade de vida à população ao conceber
espaços atrativos em ambientes dantes degradados,
valorizando-os e dando-lhes um novo significado e uso.
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.OBJETIVOS E
METAS
ReArte tem como objetivos e metas os seguintes pontos :
| Embelezar a cidade;
| Preocupação ambiental;
| Campanha de sensibização, alertar e educar as pessoas para a prática da Reciclagem;
| Valorizar o património cultural da cidade;
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.PLANO
DE ATIVIDADES
| Recolha e análise de material informativo sobre o Município de Amarante;
| Recolha de material gráfico;
| Ilustração dos camiões e contentores do lixo de Amarante;
| Recolha de proverbios;
| Passar mensagens de sensibilização nos contentores ilustrados;
| Encontro de jovens artistas para elaboração de uma atividade no âmbito da arte urbana.
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.VISIBILIDADE PÚBLICA
E IMPACTO

Com este projeto pretendemos dar uma nova cara ao lixo,
dar vida à cidade, vestindo os camiões com história e cor,
associando à importância de preservar o património natural
e cultural de Amarante.
Estando a nossa cidade envolvida num ambiente rico
em natureza, há uma necessidade em alertar, não só os
residentes como também aqueles que nos visitam, para
novos hábitos que definam o futuro e o urbanismo.
Os camiões ao mesmo tempo que recolhem os resíduos
urbanos estão a passar uma mensagem cultural. Como
achamos essa intervenção um pouco limitada, queremos
dar destaque à ideia de Amarante amiga do ambiente com
o recurso à arte urbana nos caixotes do lixo. O principal
foco deste movimento está na mensagem que queremos
passar às pessoas e para isso queremos atuar nas zonas
históricas, nomeadamente, Rua 31 de janeiro, Rua Cândido
dos Reis e Rua Francisco Sã Carneiro.
Transformando o lixo que é nada mais, nada menos que
restos da sociedade em pequenas memórias, queremos
desmistificar a ideia de que o lixo é algo sujo e inútil.
Ilustrando estas caixas de memórias, originalmente cinzentas
e pouco atrativas, nós pretendemos mostrar que nem todo
o mobiliario urbano da cidade tem que ser sinónimo de
algo feio e triste. Para além da preocupaçao pelo ambiente
estas caixas tem o objetivo de transmitir muita criatividade
e talento, uma das maiores riquezas Amarantinas.
Esta ação é uma maneira criativa de revitalizar algumas
áreas da cidade, criando assim um ponto de interesse pela
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cultura, tanto para os turistas como para os seus habitantes.

.RECURSOS
NECESSÁRIOS
| Programas de edição/ilustração;
| Elementos gráficos;
| Vinil autocolante impresso para decorar os camiões do lixo;
| Tintas para as ilustrações dos contentores do lixo.
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.ORÇAMENTO

Preço
total

Conteúdo
Decoração camiões com vinil autocolante

3 500 €

Decoração caixotes do lixo com tintas

1440 €

Implementação de contentores

8000 €

*Outros

2000 €
Final

14 940 €
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*Ajuda de custo em materiais para a realização do encontro de jovens artistas para a elaboração de atividade no âmbito do projeto com arte urbana.

.OUTROS ELEMENTOS
QUE CONSIDEREM
PERTINENTES
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(imagens prótotipo camiões e contentores do lixo- Amarante 2019)
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