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Introdução

Face ao crescimento turístico e procura de alojamento turístico associado á
atividade física e de conhecimento da região.
Ansião e nomeadamente os proponentes deste projecto e a sua população
deve olhar para este crescimento como oportunidade de cada vez mais
colocar as pessoas a praticar atividade física, contribuindo para isso para a
sua saúde e dar a conhecer cada vez mais o seu concelho.
Por este motivo é bastante pertinente, face aquilo que o concelho tem para
nos oferecer em recursos naturais e culturais que se crie uma estrutura de
animação permanente.

Estrutura de animação permanente é uma estrutura que através de espaços
públicos naturais, espaços artificiais ou edificados que poderão ser
organizados da seguinte maneira:
• Espaços de atividade física existentes no concelho
• Estruturas de animação a edificar em zonas selecionadas
• Sede dos 100 Gás trail team em convite a realizar pelos autores do
projecto que terá como função servir de base a toda a informação
necessária á realização das diversas atividades.
• Criação de um local de banho e vestiário para o efeito

Estão a surgir no concelho diariamente estruturas de alojamento turístico
que irão certamente ser mais valorizadas com este tipo de estrutura.
Iremos dar aos nossos visitantes condições nomeadamente com percursos
pedestres e urbanos a possibilidade de conhecer a nossa região de forma
segura e orientada da melhor maneira possível.
Com esta estrutura prevê-se um contributo para a economia local, como
cafés, comércios e atividades turísticas.
Prevê-se também um aumento na saúde da população em geral uma vez
que irão criar cada vez mais laços com a atividade física.
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Centro de treino de Trail Ansião (CTTA)

Numa altura em que a prática de trail tem vindo a evoluir com um ritmo
elevado é de salvaguardar esse crescimento e orientar espaços para a sua
prática.
Numa primeira fase o centro de treino iria ser composto por 1 percurso de
18km designado por K18, indicado por marcações a verde
Um percurso de 31km designado por K31, indicado por marcações a
vermelho.
Um percurso de caminhada com cerca de 10km designado de K10, indicado
por marcações a amarelo

Pista de trail infantil (CTTAKids)
Uma pista de trail no antigo campo da mata de Ansião com marcações
especificas para o efeito
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Locais a edificar com interesse turístico e de lazer

Um baloiço em local a designar

Um miradouro em madeira num local a designar
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Outros pontos de interesse
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Zona de balneário

Criação de um balneário amovível em contentor, com abertura automática
através de sistema de código secreto ou de algo semelhante para poder ser
usado por qualquer pessoa que nos visita através de uma marcação prévia
autorizada.
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Sustentabilidade Ambiental e ecológica

As preocupações ambientais com este projeto terão de ser uma constante,
todos os trilhos e pontos de interesse iriam ser sinalizados com placas com
nomes, em madeira devidamente tratada e escrita a laser e as marcações
de indicação dos caminhos em materiais que á partida sejam de material
reciclado.
Todos os pontos de interesse nomeadamente a edificar seriam construídos
em material amigo do ambiente.
Iria haver uma constante preocupação com a limpeza de trilhos para que
estes se encontrassem sempre nas melhores condições para a sua
utilização.
Criação de zonas especificas para depósito de lixo em madeira ou pedra.
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Orçamento

Mapa de custos (estimativa)
Descrição
Rubricas
Centro de treino . Placas informativas
Trail Ansião
. Criação de 2 ou 3 locais de pontos de
água para uso das pessoas que nos
visitam
Pista de trail . Placas informativas
para crianças
.Madeira e cordas para criação de
barreiras e apoios de segurança
Pontos
interesse

1.500,00€
2.200,00€

de . Baloiço em estrutura de madeira
2.600,00€
. Miradouro em estrutura de madeira
3.500,00€
. Diversos pontos físicos de atração 3.900,00€
turistica

Preocupação
ambiental
Acessibilidades

Contentor
Balneário

Valor
3.300,00€
900,00€

. Depósitos de lixo em madeira ou pedra
. Placas informativas dos locais de
depósito de lixo
. Criação de diversos tipos de apoio físico
para pessoas de menor mobilidade (abos
de aço, postes de ferro e pequenas
pontes de passagem em madeira
. Criação de um contentor amovível
balneário
Total

2.900,00€
805,00€
2.500,00€

15.100,00€
39.205,00€

Cálculos feitos por sondagem do mercado e estimativas feitas pelos
autores do projeto nomeadamente em horas a utilizar.

Este mesmo orçamento aproximado permite perceber que o projeto
poderá ser levado a cabo com um grau de qualidade elevado sem exceder
o orçamento estabelecido neste Orçamento Participativo.
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Calendarização do projecto

Plano de trabalhos

Meses de 2021
Descrição
1 2 3 4 5 6 7
Centro de Treino de Ansião
x
Pista de trail para crianças
x
Pontos de interesse
x
Preocupação ambiental
x
Acessibilidades
x
Contentor Balneário
x
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Resumo Final

Como resumo este projeto pretende que o concelho de Ansião
nomeadamente as suas freguesias sejam cada vez mais visitadas, que a sua
população tenha cada vez mais condições na sua área geográfica, que sejam
incentivos cada vez maior á prática da atividade física e por acréscimo um
aumento da sua saúde física e mental.

Tem também um carácter social e cultural uma vez que a idéia
promove ainda mais a convivência das pessoas e que as mesmas possam
conhecer cada vez mais o nosso património cultural e natural

Uma parte deste território está inserido na rede natura 2000, por isso
o interesse cada vez maior na preocupação ambiental e de conservação de
espaços de natureza, este projeto poderá ser um forte contributo nessa
matéria uma vez que os praticantes de desportos de natureza são grandes
defensores na sua maioria de uma forte pegada ambiental.

Este projeto poderá ser executado com ajudas externas
nomeadamente com as associações locais como por exemplo os 100 Gás
trail team (profundos conhecedores e entusiastas dos desportos de
natureza e sendo uma associação que já demonstrou a sua capacidade na
realização de ), Câmara Municipal, Juntas de freguesias e outros agentes
locais.
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