
 

 

Propostas 
 
 
Proposta 3 Uma nova VECI para os Bombeiros. Uma cidade mais segura!
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora assegura a prestação 
socorro à população da cidade. Contudo as suas viaturas de combate a incêndio já se 
encontram muito degradadas e envelhecidas, podendo colocar em causa a prestação desse 
mesmo socorro. Assim, pelo interesse social e relevância humana do serviço prestado
Associação Humanitária, apresento como proposta a aquisição de uma Viatura Especial de 
Combate a Incêndio -VECI para esta organização. A segurança da cidade é uma 
responsabilidade de todos! Ajude os Bombeiros! Apoie esta proposta!
Freguesia: Amadora 
Proponente: Rui Pedro da Silva Brito Fonseca
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 661 
 

Proposta 5 Tornar Passadeiras mais seguras na Rua Elias Garcia (junto à Clinica da Luz), 
Venteira 
Quem, como eu, utiliza estas passadeiras diariamente, sabe que é raro os automobilistas 
pararem para dar passagem aos peões, devido à velocidade a que andam nesta rua, tendo 
inclusive havido atropelamentos nesta zona. Já que, o facto de haver duas passadei
visíveis não é razão suficiente para abrandarem, proponho então as seguintes soluções: 
se relocalize a passadeira 1 (ver imagem em anexo) para a entrada da Clínica da Luz. 
Actualmente esta passadeira está em frente a um muro, tornando
quem se dirige à Clínica ou à Farmácia Clabel, preferindo atravessar a rua fora da passadeira. 
Transformar as duas passadeiras em lombas, à imagem do que já se pratica noutras zonas do 
Concelho da Amadora, de modo a “obrigar” os automo
passagem em segurança dos peões.
Freguesia: Venteira 
Proponente: Adriana Ribeiro Valado
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 40 
 

 
 

Propostas a Votação – N.º de votos 

Uma nova VECI para os Bombeiros. Uma cidade mais segura! 
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora assegura a prestação 
socorro à população da cidade. Contudo as suas viaturas de combate a incêndio já se 
encontram muito degradadas e envelhecidas, podendo colocar em causa a prestação desse 
mesmo socorro. Assim, pelo interesse social e relevância humana do serviço prestado
Associação Humanitária, apresento como proposta a aquisição de uma Viatura Especial de 

VECI para esta organização. A segurança da cidade é uma 
responsabilidade de todos! Ajude os Bombeiros! Apoie esta proposta! 

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

Tornar Passadeiras mais seguras na Rua Elias Garcia (junto à Clinica da Luz), 

Quem, como eu, utiliza estas passadeiras diariamente, sabe que é raro os automobilistas 
pararem para dar passagem aos peões, devido à velocidade a que andam nesta rua, tendo 
inclusive havido atropelamentos nesta zona. Já que, o facto de haver duas passadei
visíveis não é razão suficiente para abrandarem, proponho então as seguintes soluções: 
se relocalize a passadeira 1 (ver imagem em anexo) para a entrada da Clínica da Luz. 
Actualmente esta passadeira está em frente a um muro, tornando-a muitas vezes obsoleta a 
quem se dirige à Clínica ou à Farmácia Clabel, preferindo atravessar a rua fora da passadeira. 
Transformar as duas passadeiras em lombas, à imagem do que já se pratica noutras zonas do 
Concelho da Amadora, de modo a “obrigar” os automobilistas a abrandar e a permitir a 
passagem em segurança dos peões. 

Adriana Ribeiro Valado 
Valor de investimento estimado: 5.000€ 
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A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora assegura a prestação do 
socorro à população da cidade. Contudo as suas viaturas de combate a incêndio já se 
encontram muito degradadas e envelhecidas, podendo colocar em causa a prestação desse 
mesmo socorro. Assim, pelo interesse social e relevância humana do serviço prestado por esta 
Associação Humanitária, apresento como proposta a aquisição de uma Viatura Especial de 

VECI para esta organização. A segurança da cidade é uma 

Tornar Passadeiras mais seguras na Rua Elias Garcia (junto à Clinica da Luz), 

Quem, como eu, utiliza estas passadeiras diariamente, sabe que é raro os automobilistas 
pararem para dar passagem aos peões, devido à velocidade a que andam nesta rua, tendo 
inclusive havido atropelamentos nesta zona. Já que, o facto de haver duas passadeiras bem 
visíveis não é razão suficiente para abrandarem, proponho então as seguintes soluções: - Que 
se relocalize a passadeira 1 (ver imagem em anexo) para a entrada da Clínica da Luz. 

s vezes obsoleta a 
quem se dirige à Clínica ou à Farmácia Clabel, preferindo atravessar a rua fora da passadeira. - 
Transformar as duas passadeiras em lombas, à imagem do que já se pratica noutras zonas do 

bilistas a abrandar e a permitir a 



 

 

Proposta 12 Banco de Tempo da Amad(h)ora
Nos dias que correm, quantos de nós nos queixamos de falta de tempo? O Banco de Tempo 
que proponho para a Amadora é um Banco igual a todos os outros que conhecemos: tem 
Agências, cheques, depósitos e levantamentos. Com uma diferença, a moeda de troca é o 
Tempo. De forma mais direta, esta Agência irá ajudar a população da Amadora a resolver 
questões práticas do dia-a-dia, ajudando as pessoas a rentabilizar o seu tempo e a facilitar a 
sua vida. Mas os lucros do banco do tempo vão muito além disto. Promover o 
comunidade, as relações de vizinhança, a solidariedade e o olhar sobre o outro são impactos 
que este tipo de respostas sociais inovadoras pode vir a desenvolver na comunidade 
FUNDAMENTAÇÃO: O Banco de Tempo é um sistema de organização de trocas 
nível local que promove o encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados 
pelos seus membros. Aqui incluem
quantos mais membros aderirem ao Banco de Tempo. Acompanhament
explicações, fazer pequenas reparações em casa, regar plantas, passear animais, fazer 
trabalhos de costura são alguns dos serviços que podem ser trocados. Parte
que toda a gente tem algo de valioso para dar. A troca ac
cruza a oferta com a procura. Um membro que esteja disposto a dar uma hora do seu tempo a 
realizar determinado serviço, recebe como pagamento uma hora para utilizar em seu benefício 
que poderá ser dada por qualquer outro mem
Troca por troca, tempo por tempo.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Cristina Enes Garcia
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 30 
 

Proposta 13 Requalificação muros Av.
Requalificação dos muros da Avenida Alberto Henrique Lourenço. Aproveitar o tema da "BD", 
imagem de marca do município, e dar cor a esta artéria tão suja e escura. Negociar a 
intervenção caso se aplique a justificação de propriedade privada.
Freguesia: Venteira 
Proponente: Vítor Ricardo Leandro de Almeida
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 16 
 
 

 
Banco de Tempo da Amad(h)ora 

Nos dias que correm, quantos de nós nos queixamos de falta de tempo? O Banco de Tempo 
que proponho para a Amadora é um Banco igual a todos os outros que conhecemos: tem 
Agências, cheques, depósitos e levantamentos. Com uma diferença, a moeda de troca é o 

empo. De forma mais direta, esta Agência irá ajudar a população da Amadora a resolver 
dia, ajudando as pessoas a rentabilizar o seu tempo e a facilitar a 

sua vida. Mas os lucros do banco do tempo vão muito além disto. Promover o 
comunidade, as relações de vizinhança, a solidariedade e o olhar sobre o outro são impactos 
que este tipo de respostas sociais inovadoras pode vir a desenvolver na comunidade 
FUNDAMENTAÇÃO: O Banco de Tempo é um sistema de organização de trocas 
nível local que promove o encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados 
pelos seus membros. Aqui incluem-se os mais diversos serviços, que podem ser tão diversos 
quantos mais membros aderirem ao Banco de Tempo. Acompanhamento a consultas, dar 
explicações, fazer pequenas reparações em casa, regar plantas, passear animais, fazer 
trabalhos de costura são alguns dos serviços que podem ser trocados. Parte-se do princípio de 
que toda a gente tem algo de valioso para dar. A troca acontece quando o gestor do banco 
cruza a oferta com a procura. Um membro que esteja disposto a dar uma hora do seu tempo a 
realizar determinado serviço, recebe como pagamento uma hora para utilizar em seu benefício 
que poderá ser dada por qualquer outro membro uma vez que a troca não tem que ser direta. 
Troca por troca, tempo por tempo. 

Cristina Enes Garcia 
Valor de investimento estimado: 40.000€  

Requalificação muros Av. Alberto Henrique Lourenço 
Requalificação dos muros da Avenida Alberto Henrique Lourenço. Aproveitar o tema da "BD", 
imagem de marca do município, e dar cor a esta artéria tão suja e escura. Negociar a 
intervenção caso se aplique a justificação de propriedade privada. 

Vítor Ricardo Leandro de Almeida 
Valor de investimento estimado: 5.300€ 

  

2  

Nos dias que correm, quantos de nós nos queixamos de falta de tempo? O Banco de Tempo 
que proponho para a Amadora é um Banco igual a todos os outros que conhecemos: tem 
Agências, cheques, depósitos e levantamentos. Com uma diferença, a moeda de troca é o 

empo. De forma mais direta, esta Agência irá ajudar a população da Amadora a resolver 
dia, ajudando as pessoas a rentabilizar o seu tempo e a facilitar a 

sua vida. Mas os lucros do banco do tempo vão muito além disto. Promover o sentido de 
comunidade, as relações de vizinhança, a solidariedade e o olhar sobre o outro são impactos 
que este tipo de respostas sociais inovadoras pode vir a desenvolver na comunidade 
FUNDAMENTAÇÃO: O Banco de Tempo é um sistema de organização de trocas solidárias a 
nível local que promove o encontro entre a oferta e a procura de serviços disponibilizados 

se os mais diversos serviços, que podem ser tão diversos 
o a consultas, dar 

explicações, fazer pequenas reparações em casa, regar plantas, passear animais, fazer 
se do princípio de 

ontece quando o gestor do banco 
cruza a oferta com a procura. Um membro que esteja disposto a dar uma hora do seu tempo a 
realizar determinado serviço, recebe como pagamento uma hora para utilizar em seu benefício 

bro uma vez que a troca não tem que ser direta. 

Requalificação dos muros da Avenida Alberto Henrique Lourenço. Aproveitar o tema da "BD", 
imagem de marca do município, e dar cor a esta artéria tão suja e escura. Negociar a 



 

 

Proposta 14 Mobilidade Sustentável 
Criação Piloto de um sistema de última geração de partilha de bicicletas (Bike 
Concelho da Amadora. Já criado noutros Concelhos com resultados satisfatórios, os 
equipamentos destinam-se a proporcionar uma forma agradável, saudável e ecológica de 
passear ou deslocar para o trabalho/escola. Numa primeira fase poder
equipamentos para a comunidade escolar por forma a promover a mobilidade sustentada, 
fomentando a utilização de modos de transporte mais ecológicos que poderá ser a base para 
uma inversão do actual paradigma dos padrões de mobilidade. Após ex
eventual alargamento do conceito pelo concelho no âmbito de um plano mais geral
mobilidade sustentável. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: Pedro Miguel Raposo Dias
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 71 
 

Proposta 19 Remodelação da Rua Dom Dinis na Reboleira
A Rua Dom Dinis na Reboleira é uma rua habitacional rodeada por escolas, igreja da Reboleira, 
casa mortuária, parques-infantis, restaurantes, snack bares, minimercados, entre outro tipo de 
equipamentos. A par com estas características, esta é uma rua com forte afluência de tráfego 
onde é possível estacionar no centro da faixa de rodagem, todas estas peculiaridades acabam 
por conferir a esta rua um risco elevado para o surgimento de acidentes, tendo sido palco de 
alguns acidentes graves nos últimos anos. A minha sugestão passaria assim por adotar esta rua 
com passadeiras elevadas, substituição da calçada existente por uma nova, ou um tipo de 
pavimento menos escorregadio e mais estético, alcatroamento da rua, pinos par
estacionamento abusivo nas zonas destinada aos peões e inserção de mais algumas árvores. 
Dada a escassez de lugares de estacionamento, a faixa central de estacionamento deve ser 
mantida. 
Nota: Colocada a votação juntamente com a 
Freguesia: Venteira 
Proponente: André Ricardo Nunes
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 35 
 
 

 
Mobilidade Sustentável – Bicicletas de Uso Partilhado 

Criação Piloto de um sistema de última geração de partilha de bicicletas (Bike 
Concelho da Amadora. Já criado noutros Concelhos com resultados satisfatórios, os 

se a proporcionar uma forma agradável, saudável e ecológica de 
passear ou deslocar para o trabalho/escola. Numa primeira fase poder-se-iam d
equipamentos para a comunidade escolar por forma a promover a mobilidade sustentada, 
fomentando a utilização de modos de transporte mais ecológicos que poderá ser a base para 
uma inversão do actual paradigma dos padrões de mobilidade. Após ex
eventual alargamento do conceito pelo concelho no âmbito de um plano mais geral

Pedro Miguel Raposo Dias 
Valor de investimento estimado: 25.000€ 

Remodelação da Rua Dom Dinis na Reboleira 
A Rua Dom Dinis na Reboleira é uma rua habitacional rodeada por escolas, igreja da Reboleira, 

infantis, restaurantes, snack bares, minimercados, entre outro tipo de 
stas características, esta é uma rua com forte afluência de tráfego 

onde é possível estacionar no centro da faixa de rodagem, todas estas peculiaridades acabam 
por conferir a esta rua um risco elevado para o surgimento de acidentes, tendo sido palco de 

uns acidentes graves nos últimos anos. A minha sugestão passaria assim por adotar esta rua 
com passadeiras elevadas, substituição da calçada existente por uma nova, ou um tipo de 
pavimento menos escorregadio e mais estético, alcatroamento da rua, pinos par
estacionamento abusivo nas zonas destinada aos peões e inserção de mais algumas árvores. 
Dada a escassez de lugares de estacionamento, a faixa central de estacionamento deve ser 

Colocada a votação juntamente com a Proposta 77 – Passeios na Av. D. Dinis

André Ricardo Nunes 
Valor de investimento estimado: 65.000€ 
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Criação Piloto de um sistema de última geração de partilha de bicicletas (Bike Sharing) no 
Concelho da Amadora. Já criado noutros Concelhos com resultados satisfatórios, os 

se a proporcionar uma forma agradável, saudável e ecológica de 
iam direccionar os 

equipamentos para a comunidade escolar por forma a promover a mobilidade sustentada, 
fomentando a utilização de modos de transporte mais ecológicos que poderá ser a base para 
uma inversão do actual paradigma dos padrões de mobilidade. Após experiência piloto, 
eventual alargamento do conceito pelo concelho no âmbito de um plano mais geral de 

A Rua Dom Dinis na Reboleira é uma rua habitacional rodeada por escolas, igreja da Reboleira, 
infantis, restaurantes, snack bares, minimercados, entre outro tipo de 

stas características, esta é uma rua com forte afluência de tráfego 
onde é possível estacionar no centro da faixa de rodagem, todas estas peculiaridades acabam 
por conferir a esta rua um risco elevado para o surgimento de acidentes, tendo sido palco de 

uns acidentes graves nos últimos anos. A minha sugestão passaria assim por adotar esta rua 
com passadeiras elevadas, substituição da calçada existente por uma nova, ou um tipo de 
pavimento menos escorregadio e mais estético, alcatroamento da rua, pinos para evitar 
estacionamento abusivo nas zonas destinada aos peões e inserção de mais algumas árvores. 
Dada a escassez de lugares de estacionamento, a faixa central de estacionamento deve ser 

eios na Av. D. Dinis. 



 

 

Proposta 21 Recipientes para lixo
Colocar dois recipientes do lixo nas paragens da Rua Pedro del
Não espalharem o lixo nas imediações As paragens situam
ao centro de reformados. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: José Getúlio Ferreira
Valor de investimento estimado
N.º de Votos: 6 
 

Proposta 28 Bandas de redução de velocidade
É urgente a colocação de bandas de desaceleração nestas 3 ruas: Av. Camera Pestana; Rua 
Curry Cabral; Rua Dr. Ricardo Jorge. Nas ruas envolventes à escola primária Santos Mattos na 
Venda Nova, os automóveis, e até o autocarro da V
ultrapassando bastante os limites legais para velocidade dentro de povoações e perto de 
escolas. O facto das três ruas envolventes serem retas compridas leva a que muitos 
condutores acelerem bastante em ruas em que circulam muitas crianças sozinhas.
Freguesia: Falagueira Venda Nova
Proponente: Ana Pina 
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 14 
 

Proposta 30 Parque Infantil -
Apesar de recente esta zona carece de qualquer tipo de parque infantil. Tendo em conta o 
aumento de crianças na zona a construção de um parque infantil iria melhorar a utilização da 
praça central da urbanização Villa Park. Existem vários espaços vazios e a
De modo a manter um custo baixo a melhor solução será igual á aplicada em frente da Igreja 
Matriz. A ser implementado no terreno junto ao Restaurante NAGOYA, visto que segundo os 
construtores esse terreno é da CMA.
Freguesia: Venteira 
Proponente: Rui Santos 
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 105 
 

 
Recipientes para lixo 

Colocar dois recipientes do lixo nas paragens da Rua Pedro del Negro na Reboleira a fim de 
Não espalharem o lixo nas imediações As paragens situam-se frente ao largo da igreja e frente 

José Getúlio Ferreira 
Valor de investimento estimado: 300€ 

Bandas de redução de velocidade 
É urgente a colocação de bandas de desaceleração nestas 3 ruas: Av. Camera Pestana; Rua 

Rua Dr. Ricardo Jorge. Nas ruas envolventes à escola primária Santos Mattos na 
tomóveis, e até o autocarro da Vimeca 162, aceleram demasiado, 

ultrapassando bastante os limites legais para velocidade dentro de povoações e perto de 
escolas. O facto das três ruas envolventes serem retas compridas leva a que muitos 

stante em ruas em que circulam muitas crianças sozinhas.
Falagueira Venda Nova 

Valor de investimento estimado: 12.000€ 

- Villa Park 
Apesar de recente esta zona carece de qualquer tipo de parque infantil. Tendo em conta o 
aumento de crianças na zona a construção de um parque infantil iria melhorar a utilização da 
praça central da urbanização Villa Park. Existem vários espaços vazios e abandonados na zona. 
De modo a manter um custo baixo a melhor solução será igual á aplicada em frente da Igreja 
Matriz. A ser implementado no terreno junto ao Restaurante NAGOYA, visto que segundo os 
construtores esse terreno é da CMA. 

Valor de investimento estimado: 30.000€ 
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Negro na Reboleira a fim de 
se frente ao largo da igreja e frente 

É urgente a colocação de bandas de desaceleração nestas 3 ruas: Av. Camera Pestana; Rua 
Rua Dr. Ricardo Jorge. Nas ruas envolventes à escola primária Santos Mattos na 

imeca 162, aceleram demasiado, 
ultrapassando bastante os limites legais para velocidade dentro de povoações e perto de 
escolas. O facto das três ruas envolventes serem retas compridas leva a que muitos 

stante em ruas em que circulam muitas crianças sozinhas. 

Apesar de recente esta zona carece de qualquer tipo de parque infantil. Tendo em conta o 
aumento de crianças na zona a construção de um parque infantil iria melhorar a utilização da 

bandonados na zona. 
De modo a manter um custo baixo a melhor solução será igual á aplicada em frente da Igreja 
Matriz. A ser implementado no terreno junto ao Restaurante NAGOYA, visto que segundo os 



 

 

Proposta 33 Circulação pedonal em segurança
Reformular de forma faseada toda a concepção
nomeadamente no Bairro de Alfornelos de modo a garantir uma maior segurança na circulação 
e atravessamento pedonal, transformando todo o bairro em zona de 30km. Deste modo todas 
as passagens de peões seriam so
lancil do passeio e os cruzamentos também seriam todos sobreelevados até à altura do lancil, 
assegurando uma verdadeira prioridade ao peão. As diversas vias de entrada no bairro teriam 
uma sinalética bem visível indicando zona de calmia de tr
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Vasco Manuel Martins de Matos
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 5 
 

Proposta 54 Requalificação de um polidesportivo do Parque Urbano Armando Romão
Depois das importantes obras que a Câmara Municipal da Amadora está a realizar na parte 
inferior do Parque Urbano Armando Romão com a construção de um novo parque infantil que 
substitui o anterior e novas áreas verdes, deverá haver uma intervenção na zona 
polidesportivos (parte superior). Proponho a eliminação de um dos polidesportivos (o que está 
mais próximo das habitações) e requalificação do outro polidesportivo, transformando num 
espaço multiusos que sirva para futebol (futsal) mas também para basq
marcações no piso para outros desportos (voleibol, andebol, ténis).
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Hugo Filipe Pereira
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 16 
 

Proposta 55 Colocação de equipamentos geriátricos no 
Atendendo à enorme utilização deste magnifico espaço, atendendo à quantidade de idosos 
(seniores) que utilizam o espaço, seria adequado a instalação de um parque geriátrico com 
equipamentos adequados, tal como existe em outros jardins do 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Hugo Filipe Pereira
Valor de investimento estimado
N.º de Votos: 9 

 
Circulação pedonal em segurança 

Reformular de forma faseada toda a concepção de circulação viária no interior dos bairros, 
nomeadamente no Bairro de Alfornelos de modo a garantir uma maior segurança na circulação 
e atravessamento pedonal, transformando todo o bairro em zona de 30km. Deste modo todas 
as passagens de peões seriam sobreelevadas relativamente à via de trafego até à altura do 
lancil do passeio e os cruzamentos também seriam todos sobreelevados até à altura do lancil, 
assegurando uma verdadeira prioridade ao peão. As diversas vias de entrada no bairro teriam 

ca bem visível indicando zona de calmia de tráfego. 

Vasco Manuel Martins de Matos 
Valor de investimento estimado: 35.000€ 

Requalificação de um polidesportivo do Parque Urbano Armando Romão
Depois das importantes obras que a Câmara Municipal da Amadora está a realizar na parte 
inferior do Parque Urbano Armando Romão com a construção de um novo parque infantil que 
substitui o anterior e novas áreas verdes, deverá haver uma intervenção na zona 
polidesportivos (parte superior). Proponho a eliminação de um dos polidesportivos (o que está 
mais próximo das habitações) e requalificação do outro polidesportivo, transformando num 
espaço multiusos que sirva para futebol (futsal) mas também para basq
marcações no piso para outros desportos (voleibol, andebol, ténis). 

Hugo Filipe Pereira 
Valor de investimento estimado: 106.000€ 

e equipamentos geriátricos no Jardim dos Aromas 
Atendendo à enorme utilização deste magnifico espaço, atendendo à quantidade de idosos 
(seniores) que utilizam o espaço, seria adequado a instalação de um parque geriátrico com 
equipamentos adequados, tal como existe em outros jardins do concelho. 

Hugo Filipe Pereira 
Valor de investimento estimado: 7.000€ 
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de circulação viária no interior dos bairros, 
nomeadamente no Bairro de Alfornelos de modo a garantir uma maior segurança na circulação 
e atravessamento pedonal, transformando todo o bairro em zona de 30km. Deste modo todas 

breelevadas relativamente à via de trafego até à altura do 
lancil do passeio e os cruzamentos também seriam todos sobreelevados até à altura do lancil, 
assegurando uma verdadeira prioridade ao peão. As diversas vias de entrada no bairro teriam 

Requalificação de um polidesportivo do Parque Urbano Armando Romão 
Depois das importantes obras que a Câmara Municipal da Amadora está a realizar na parte 
inferior do Parque Urbano Armando Romão com a construção de um novo parque infantil que 
substitui o anterior e novas áreas verdes, deverá haver uma intervenção na zona dos 
polidesportivos (parte superior). Proponho a eliminação de um dos polidesportivos (o que está 
mais próximo das habitações) e requalificação do outro polidesportivo, transformando num 
espaço multiusos que sirva para futebol (futsal) mas também para basquetebol e tenha 

 
Atendendo à enorme utilização deste magnifico espaço, atendendo à quantidade de idosos 
(seniores) que utilizam o espaço, seria adequado a instalação de um parque geriátrico com 



 

 

Proposta 57 Requalificação d
Esta praceta tem as árvores a provocar a quebra dos muros delimitadores do parque infantil. O 
parque infantil, apesar de alguns melhoramentos da CMA, está degradado. Pretende
substituição das árvores por outras mais adequadas a ambiente urbano, com ca
definidas e integradas num novo desenho do espaço público pedonal. Requalificação do 
parque infantil, com a colocação de novos equipamentos e 2 ou 3 equipamentos fitness.
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Fátima Gomes 
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 22 
 

Proposta 61 Pavilhão do CEMA 
Requalificar e dotar o pavilhão do CEMA dos melhores e mais modernos equipamentos para 
treino e segurança de várias disciplinas da Ginástica. Esta intervenção transformará o Pavilhão 
num dos mais modernos e completos centros de treino de Ginástica do nosso
Justificação: O Pavilhão é hoje em dia utilizado por cerca de 500 ginastas da creche da Junta de 
freguesia de Alfragide do Amadora Gimno Clube. Tem neste momento um conjunto vasto de 
equipamentos, em grande parte fruto do investimento do Clube, que 
com o proposto atingir o objetivo formulado. No âmbito da requalificação proposta, estão 
contemplados os seguintes trabalhos: 1. Reparação de caixilharias das janelas. 2. Reparação e 
pintura de paredes (interiores e exteriores). 3. Re
Reordenamento do hall de entrada e secretaria. 5. Substituição e reforço do sistema de 
aquecimento de águas. 6. Construção de um telheiro de estrutura leve de ligação ao edifício 
central da creche 7. Construção de um fosso em
2 x 4 metros lateralmente; profundidade de 1,80 metros). Enchimento com colchões de 
proteção e esponja apropriada. 8. Construção de um 2º fosso para colocação de um trampolim 
com as seguintes dimensões aproxima
Orçamento Estimado: 120.000
contemplados os seguintes: 1. Cerca de 45 metros cúbicos de esponja em blocos para 
enchimento do fosso n.º 1 2. Um Trampolim 
Uma estrutura “Longe-types” compatível com o trampolim. 4. Um sistema “Bungee
compatível com o trampolim. 5. Um conjunto de 3 cintos de segurança (tamanhos S, M e L). 6. 
Um anel de rotações compatível c
Orçamento Estimado: 50.000
Orçamento total: 170.000€  
Proponente: José Lagoas / AGC 
Alfragide 

 
Requalificação da Praceta Conde Arnoso 

Esta praceta tem as árvores a provocar a quebra dos muros delimitadores do parque infantil. O 
parque infantil, apesar de alguns melhoramentos da CMA, está degradado. Pretende
substituição das árvores por outras mais adequadas a ambiente urbano, com ca
definidas e integradas num novo desenho do espaço público pedonal. Requalificação do 
parque infantil, com a colocação de novos equipamentos e 2 ou 3 equipamentos fitness.

 
estimado: 40.000€ 

Pavilhão do CEMA – Alfragide (Quinta Grande) 
Requalificar e dotar o pavilhão do CEMA dos melhores e mais modernos equipamentos para 
treino e segurança de várias disciplinas da Ginástica. Esta intervenção transformará o Pavilhão 
num dos mais modernos e completos centros de treino de Ginástica do nosso
Justificação: O Pavilhão é hoje em dia utilizado por cerca de 500 ginastas da creche da Junta de 
freguesia de Alfragide do Amadora Gimno Clube. Tem neste momento um conjunto vasto de 
equipamentos, em grande parte fruto do investimento do Clube, que permitirá em conjunto 
com o proposto atingir o objetivo formulado. No âmbito da requalificação proposta, estão 
contemplados os seguintes trabalhos: 1. Reparação de caixilharias das janelas. 2. Reparação e 
pintura de paredes (interiores e exteriores). 3. Revisão e Limpeza do telhado. 4. 
Reordenamento do hall de entrada e secretaria. 5. Substituição e reforço do sistema de 
aquecimento de águas. 6. Construção de um telheiro de estrutura leve de ligação ao edifício 
central da creche 7. Construção de um fosso em L com as seguintes dimensões (6 x 4 metros + 
2 x 4 metros lateralmente; profundidade de 1,80 metros). Enchimento com colchões de 
proteção e esponja apropriada. 8. Construção de um 2º fosso para colocação de um trampolim 
com as seguintes dimensões aproximadas (4 x 2 metros; profundidade de 1,40 metros). 
Orçamento Estimado: 120.000€ No âmbito da dotação de equipamentos proposta, estão 
contemplados os seguintes: 1. Cerca de 45 metros cúbicos de esponja em blocos para 
enchimento do fosso n.º 1 2. Um Trampolim de encastrar no solo “Grand Master Indoor”. 3. 

types” compatível com o trampolim. 4. Um sistema “Bungee
compatível com o trampolim. 5. Um conjunto de 3 cintos de segurança (tamanhos S, M e L). 6. 

ões compatível com os cintos. 
Orçamento Estimado: 50.000€  

 
Proponente: José Lagoas / AGC – Amadora Gimno Clube Com o apoio da Junta de Freguesia de 
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Esta praceta tem as árvores a provocar a quebra dos muros delimitadores do parque infantil. O 
parque infantil, apesar de alguns melhoramentos da CMA, está degradado. Pretende-se a 
substituição das árvores por outras mais adequadas a ambiente urbano, com caldeiras bem 
definidas e integradas num novo desenho do espaço público pedonal. Requalificação do 
parque infantil, com a colocação de novos equipamentos e 2 ou 3 equipamentos fitness. 

Requalificar e dotar o pavilhão do CEMA dos melhores e mais modernos equipamentos para 
treino e segurança de várias disciplinas da Ginástica. Esta intervenção transformará o Pavilhão 
num dos mais modernos e completos centros de treino de Ginástica do nosso País. 
Justificação: O Pavilhão é hoje em dia utilizado por cerca de 500 ginastas da creche da Junta de 
freguesia de Alfragide do Amadora Gimno Clube. Tem neste momento um conjunto vasto de 

permitirá em conjunto 
com o proposto atingir o objetivo formulado. No âmbito da requalificação proposta, estão 
contemplados os seguintes trabalhos: 1. Reparação de caixilharias das janelas. 2. Reparação e 

visão e Limpeza do telhado. 4. 
Reordenamento do hall de entrada e secretaria. 5. Substituição e reforço do sistema de 
aquecimento de águas. 6. Construção de um telheiro de estrutura leve de ligação ao edifício 

L com as seguintes dimensões (6 x 4 metros + 
2 x 4 metros lateralmente; profundidade de 1,80 metros). Enchimento com colchões de 
proteção e esponja apropriada. 8. Construção de um 2º fosso para colocação de um trampolim 

das (4 x 2 metros; profundidade de 1,40 metros). 
ão de equipamentos proposta, estão 

contemplados os seguintes: 1. Cerca de 45 metros cúbicos de esponja em blocos para 
de encastrar no solo “Grand Master Indoor”. 3. 

types” compatível com o trampolim. 4. Um sistema “Bungee-longe” 
compatível com o trampolim. 5. Um conjunto de 3 cintos de segurança (tamanhos S, M e L). 6. 

Amadora Gimno Clube Com o apoio da Junta de Freguesia de 



 

 

Freguesia: Alfragide 
Proponente: José Manuel Santos Correia Lagoas
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 625 
 

Proposta 70 Criação da Semana Jovem
A Semana Jovem: - Data - Inicio de Julho 
dança. - Divulgação de Associações de jovens e para jovens do concelho. 
oportunidades de emprego e de cursos de formação. 
Amadora. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: João Cheira 
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 16 
 

Proposta 76 Colocação de dispensadores de sacos para
Varandas de Monsanto e Parque Urbano do Zambujal
Esta proposta visa a colocação de dispensadores de sacos de plástico para dejetos de animais 
na Urbanização Varandas de Monsanto e no Parque Urbano do Zambujal e pretende ser uma 
forma de sensibilizar a população local para a necessidade recolher os dejeto
animais de estimação, mantendo assim os espaços públicos limpos. Seria também importante 
fazer uma campanha de sensibilização para a população local sobre a importância da recolha 
de dejectos dos animais. Essa prática, para além da questão de li
saúde pública. 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Alfredo Mendes de Azevedo Soares
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 35 
 

Proposta 81 Remodelação e melhoramento de passeios existentes
Remover a calçada portuguesa 
Avenida Cardoso Lopes, e colocar o pavimento anti
ligação da estação de comboios à "rotunda" sobre a linha do comboio. É uma obra urgente 

 

José Manuel Santos Correia Lagoas 
investimento estimado: 200.000€ 

Criação da Semana Jovem 
Inicio de Julho - Eventos - Concertos, exposições, apresentações de 

Divulgação de Associações de jovens e para jovens do concelho. 
oportunidades de emprego e de cursos de formação. - Prioridade a bandas/grupos da 

Valor de investimento estimado: 70.000€ 

Colocação de dispensadores de sacos para dejetos de animais na Urbanização 
Varandas de Monsanto e Parque Urbano do Zambujal 
Esta proposta visa a colocação de dispensadores de sacos de plástico para dejetos de animais 
na Urbanização Varandas de Monsanto e no Parque Urbano do Zambujal e pretende ser uma 
forma de sensibilizar a população local para a necessidade recolher os dejeto
animais de estimação, mantendo assim os espaços públicos limpos. Seria também importante 
fazer uma campanha de sensibilização para a população local sobre a importância da recolha 
de dejectos dos animais. Essa prática, para além da questão de limpeza é importante para a 

Alfredo Mendes de Azevedo Soares 
Valor de investimento estimado: 1.000€ 

Remodelação e melhoramento de passeios existentes 
ada portuguesa dos passeios da Avenida Pedro Álvares Cabral

venida Cardoso Lopes, e colocar o pavimento anti-derrapante desde onde já existe, e fazer a 
ligação da estação de comboios à "rotunda" sobre a linha do comboio. É uma obra urgente 
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Concertos, exposições, apresentações de 
Divulgação de Associações de jovens e para jovens do concelho. - Divulgação de 

Prioridade a bandas/grupos da 

dejetos de animais na Urbanização 

Esta proposta visa a colocação de dispensadores de sacos de plástico para dejetos de animais 
na Urbanização Varandas de Monsanto e no Parque Urbano do Zambujal e pretende ser uma 
forma de sensibilizar a população local para a necessidade recolher os dejetos dos seus 
animais de estimação, mantendo assim os espaços públicos limpos. Seria também importante 
fazer uma campanha de sensibilização para a população local sobre a importância da recolha 

mpeza é importante para a 

edro Álvares Cabral. Assim como, na 
derrapante desde onde já existe, e fazer a 

ligação da estação de comboios à "rotunda" sobre a linha do comboio. É uma obra urgente 



 

 

porque acontecem muitas quedas, trabalho na C
nestas zonas caídas no chão. Para alguns idosos é mesmo impossível transitar. Tenho 23 anos e 
eu mesmo já escorreguei e caí no inverno e a C
medicação. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Rafael Cristino Valente
Valor de investimento estimado
N.º de Votos: 20 
 

Proposta 83 Sentido único em ruas de Alfragide
Devido à largura das ruas (Rua Lino de Assunção, Rua Pereira Bastos, Rua Ribeiro 
Vasconcelos, Rua Jorge de Abreu) em Alfragide, venho propor a passagem da situação atual de 
duplo sentido para sentido único de modo a circular com maior segurança. Esta situação ainda 
é agravada, porque estas ruas apesar de não terem uma faixa de estac
automóveis dos moradores parados sobre o passeio/rua, o que impossibilita o cruzamento em 
simultâneo de dois veículos. Com esta proposta para passagem das ruas a sentido único, 
propomos também a marcação de faixa com lugares de estacionament
Freguesia: Alfragide 
Proponente: António Pedro Barata Feyo
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 6 
 

Proposta 86 Túnel pedonal por baixo da Estrada de Alfragide
O túnel de passagem pedonal por baixo da Estrada de Alfragide é o percurso 
ligação entre as zonas de Alfragide Sul, Alfragide Norte e áreas limítrofes. Este é um percurso 
utilizado pela população que se desloca a pé durante o dia e a noite. Neste momento, este 
túnel não tem iluminação, sendo um local escuro. Por 
por razões de segurança a passagem neste local durante a noite. Nesse sentido venho propor a 
instalação de iluminação resistente ao vandalismo no interior do túnel e escadarias adjacentes, 
de modo a melhorar as suas co
proposta, para reparar os degraus que estão partidos (e que podem originar quedas) e a 
pintura o túnel e envolvente. 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: António Pedro Barata Feyo
Valor de investimento estimado:

 
muitas quedas, trabalho na Cruz Vermelha Portuguesa e já ajudei pessoas 

nestas zonas caídas no chão. Para alguns idosos é mesmo impossível transitar. Tenho 23 anos e 
correguei e caí no inverno e a Câmara não se dignou a comparticipar na 

Rafael Cristino Valente 
Valor de investimento estimado: 55.000€ 

Sentido único em ruas de Alfragide 
Devido à largura das ruas (Rua Lino de Assunção, Rua Pereira Bastos, Rua Ribeiro 
Vasconcelos, Rua Jorge de Abreu) em Alfragide, venho propor a passagem da situação atual de 
duplo sentido para sentido único de modo a circular com maior segurança. Esta situação ainda 
é agravada, porque estas ruas apesar de não terem uma faixa de estac
automóveis dos moradores parados sobre o passeio/rua, o que impossibilita o cruzamento em 
simultâneo de dois veículos. Com esta proposta para passagem das ruas a sentido único, 
propomos também a marcação de faixa com lugares de estacionamento. 

António Pedro Barata Feyo 
Valor de investimento estimado: 7.000€ 

Túnel pedonal por baixo da Estrada de Alfragide 
O túnel de passagem pedonal por baixo da Estrada de Alfragide é o percurso 
ligação entre as zonas de Alfragide Sul, Alfragide Norte e áreas limítrofes. Este é um percurso 
utilizado pela população que se desloca a pé durante o dia e a noite. Neste momento, este 
túnel não tem iluminação, sendo um local escuro. Por essa razão, é evitado pela população, 
por razões de segurança a passagem neste local durante a noite. Nesse sentido venho propor a 
instalação de iluminação resistente ao vandalismo no interior do túnel e escadarias adjacentes, 
de modo a melhorar as suas condições de utilização com maior segurança. Fica também a 
proposta, para reparar os degraus que estão partidos (e que podem originar quedas) e a 

 

António Pedro Barata Feyo 
estimado: 5.000€ 
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ortuguesa e já ajudei pessoas 
nestas zonas caídas no chão. Para alguns idosos é mesmo impossível transitar. Tenho 23 anos e 

âmara não se dignou a comparticipar na 

Devido à largura das ruas (Rua Lino de Assunção, Rua Pereira Bastos, Rua Ribeiro de 
Vasconcelos, Rua Jorge de Abreu) em Alfragide, venho propor a passagem da situação atual de 
duplo sentido para sentido único de modo a circular com maior segurança. Esta situação ainda 
é agravada, porque estas ruas apesar de não terem uma faixa de estacionamento, tem 
automóveis dos moradores parados sobre o passeio/rua, o que impossibilita o cruzamento em 
simultâneo de dois veículos. Com esta proposta para passagem das ruas a sentido único, 

O túnel de passagem pedonal por baixo da Estrada de Alfragide é o percurso utilizado para a 
ligação entre as zonas de Alfragide Sul, Alfragide Norte e áreas limítrofes. Este é um percurso 
utilizado pela população que se desloca a pé durante o dia e a noite. Neste momento, este 

essa razão, é evitado pela população, 
por razões de segurança a passagem neste local durante a noite. Nesse sentido venho propor a 
instalação de iluminação resistente ao vandalismo no interior do túnel e escadarias adjacentes, 

ndições de utilização com maior segurança. Fica também a 
proposta, para reparar os degraus que estão partidos (e que podem originar quedas) e a 



 

 

N.º de Votos: 38 
 
Proposta 93 Requalificação da Rua do Cerrado das Oliveiras 

A requalificação deve permitir: criar mais lugares de estacionamento, alterando para 
estacionamento em espinha; novos e melhores arruamentos; 
alinhamento junto aos prédios; rebaixar os lancis nas passadeiras; manter a calçada 
portuguesa; melhorar a iluminação.
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Ramiro Matias Jorge
Valor de investimento estimado:
N.º de Votos: 41 
 

 

Requalificação da Rua do Cerrado das Oliveiras - Alfragide 

A requalificação deve permitir: criar mais lugares de estacionamento, alterando para 
estacionamento em espinha; novos e melhores arruamentos; colocação de árvores de 
alinhamento junto aos prédios; rebaixar os lancis nas passadeiras; manter a calçada 
portuguesa; melhorar a iluminação. 

Ramiro Matias Jorge 
Valor de investimento estimado: 45.000€ 
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A requalificação deve permitir: criar mais lugares de estacionamento, alterando para 
colocação de árvores de 

alinhamento junto aos prédios; rebaixar os lancis nas passadeiras; manter a calçada 


