
 
 

 

 
Os 4 projetos vencedores do OP 2017 da Amadora 
Plano e Orçamento 2017 são o
 
Proposta 3 Uma nova VECI para os Bombeiros. Uma cidade mais
Freguesia: Amadora 
Proponente: Rui Pedro da Silva Brito Fonseca
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 661 
 

Proposta 61 Pavilhão do CEMA 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: José Manuel Santos Correia Lagoas
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 625 
 

Proposta 30 Parque Infantil –
Freguesia: Venteira 
Proponente: Rui Santos 
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 105 
 

Proposta 14 Mobilidade Sustentável 
Freguesia: Amadora 
Proponente: Pedro Miguel Raposo Dias
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 71 
 
 

 

do OP 2017 da Amadora e que vão integrar as Grandes Opções do 
são os seguintes: 

Uma nova VECI para os Bombeiros. Uma cidade mais segura! 

Rui Pedro da Silva Brito Fonseca 
Valor de investimento estimado: 260.000€ 

Pavilhão do CEMA – Alfragide 

José Manuel Santos Correia Lagoas 
investimento estimado: 200.000€ 

– Villa Park 

Valor de investimento estimado: 30.000€ 

Mobilidade Sustentável – Bicicletas de Uso Partilhado 

Pedro Miguel Raposo Dias 
Valor de investimento estimado: 25.000€ 
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e que vão integrar as Grandes Opções do 



 
 

 

O orçamento inicial definido para executar em 201
resultados da votação, a Câmara entendeu ajustar o valor do orçamento inicial e aumentá
para 515.000€, por forma a acolher as 
conjunto, cumpriam o montante inicial 
inferior ao montante máximo atribuído nesta edição do OP.
As 4 propostas vencedoras 
aprovadas pela Câmara Municipal na sua reunião de 
deliberação da Assembleia Municipal em 

 

 

O orçamento inicial definido para executar em 2017 e 2018 era de 500.000
resultados da votação, a Câmara entendeu ajustar o valor do orçamento inicial e aumentá

por forma a acolher as 4 propostas mais votadas e não apenas as 
o, cumpriam o montante inicial mas correspondiam a um investimento de valor 

inferior ao montante máximo atribuído nesta edição do OP.  
 constam das Grandes Opções do Plano 2017

ra Municipal na sua reunião de 28 de outubro 
liberação da Assembleia Municipal em reunião de dia 17 de novembro. 
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era de 500.000€. Face aos 
resultados da votação, a Câmara entendeu ajustar o valor do orçamento inicial e aumentá-lo 

propostas mais votadas e não apenas as 3 que, em 
ondiam a um investimento de valor 

s Opções do Plano 2017/Anos seguintes 
 e submetidas a 


