Propostas Excluídas

Proposta 01 Proposta de Estacionamento - Proposta de negociação com proprietário de
terreno, no sentido de avaliar possibilidade de executar obra de estacionamento público.
Freguesia: Brandoa
Justificação da exclusão: O Município não tem condições financeiras para afetar mais recursos
à aquisição de parcelas de terreno para além dos processos que já estão em curso.

Proposta 02 Criação de corredores arbóreos e grandes jardins - O norte da Amadora
(Moinhos da Funcheira) é atingido por graves problemas ambientais, nomeadamente os
maus cheiros da Estação de Valorização Orgânica da Valorsul, os entulhos abandonados, e
até as linhas de muito-alta tensão. Sugiro que de alguma forma seja compensada a
população desta zona com maior investimento na área ambiental. Criação de corredores
arbóreos entre a área habitacional e a Estação de Valorização Orgânica da Valorsul, criação
de grandes jardins.
Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: Foi recentemente concluída a obra de Requalificação Paisagística da
EVTO que contemplou a criação de uma “mata fito remediadora” com cerca de 4,30ha e a
criação de “cortinas arbóreas e arbustivas” através da plantação de cerca de 1455 árvores,
cujas funções de “barreira verde” funcionará como efeito “tampão” de modo a controlar e
suprimir a emissão de odores e poeiras no local. Investimento: 296.726,20 €

Proposta 03 Ordenamento das hortas urbanas - Ordenamento das hortas existentes na
Amadora, construção de infraestruturas de apoio e disponibilização de água para rega.
Freguesia: Amadora
Justificação da exclusão: As hortas estão instaladas em terrenos que não são propriedade do
Município, pelo que estas intervenções não são atualmente viáveis.

Proposta 05 Museu da Banda Desenhada - É de referência nacional e internacional, a
importância da Banda Desenhada para o Município da Amadora.
Para além do evento nacional, seria importante dar a conhecer o espólio nesta temática e
criar um polo dinamizador desta arte
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A minha proposta vai no sentido de criar um museu da banda desenhada nas antigas
instalações da Sorefame.
Este museu para além de mostrar o espólio, poderia albergar exposições permanentes.
Para além deste polo museológico, poder-se-ia criar núcleos de empreendedorismo ligado a
esta arte, através da disponibilização de vários ateliers, incubadora de empresas ligadas à
banda desenhada.
O objetivo será, mantendo o edificado existente, integrar as componentes necessárias para
integrar o museu e os ateliers e/ou o núcleo de empresas ligadas a esta área, de forma a
criar um pequeno cluster de animação.
O facto de esta área ter uma boa acessibilidade, após a abertura da estação de metro da
Reboleira, criará certamente um novo polo de atração turística e empresarial, reabilitando
esta área da cidade.
Freguesia: Amadora
Justificação da exclusão: A coleção municipal não justifica a criação e funcionamento de um
museu.
A atividade comercial relacionada com a 9ª arte não fundamenta a incubadora empresarial.
O espaço proposto não é propriedade do município.

Proposta 08 Passadeiras - Sugiro que seja colocada uma lomba/passadeira na Av. Pedro
Alvares Cabral, em frente ao nº 45, uma vez que os carros passam a grande velocidade e não
existe visibilidade, quer para os peões quer para os automobilistas.
Freguesia: Mina
Justificação da exclusão: Está em execução.

Proposta 09 Construção de um parque infantil junto à União Recreativa de A-da-Beja - Na
localidade de A-da-Beja não existe um espaço de lazer para as crianças, pelo que proponho
que seja construído um parque que abranja as faixas etárias dos 3 aos 9 anos.
Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: Constitui uma obrigação consignada no Alvará de Loteamento. A
CMA diligenciará no sentido da sua execução pelo urbanizador.

Proposta 10 Requalificação do circuito de manutenção do Alto dos Moinhos da Funcheira - O
circuito de manutenção do Alto dos Moinhos da Funcheira, carece de uma intervenção de
requalificação para que possa ser utilizado e usufruído pela população. O circuito localiza-se
nas traseiras da Urbanização do Alto da Mira.
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Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: A Unidade Residencial para Idosos "Aristides Sousa Mendes" vai ser
construída na área de intervenção desta proposta. A obra foi adjudicada pelo valor de dois
milhões, cento e cinquenta mil euros e aguarda o visto do Tribunal de Contas para poder ser
iniciada.

Proposta 11 Requalificação do espaço envolvente ao complexo desportivo do Monte da
Galega - Requalificação do espaço envolvente ao complexo desportivo: Limpeza do terreno,
plantação de árvores, criação de espaços destinados à prática desportiva informal, incluindo
um circuito de BTT.
Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: A área de intervenção proposta é propriedade privada. Na parcela
pública foi construído um parque de estacionamento.

Proposta 12 Requalificação da rotunda de entrada para a Urbanização do Moinho do Guizo Requalificação da rotunda de entrada no Concelho da Amadora, Freguesia de São Brás e
entrada principal para a Urbanização do Moinho do Guizo.
Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: O concurso para a realização da obra de "Reperfilamento da Estrada
de Sto. Elói" (inclui a rotunda proposta) foi lançado a 26 de Setembro com o valor base de
127.989,75+IVA.

Proposta 13 Marcação de estacionamentos nas ruas do Casal da Mira - Os arruamentos do
Bairro do Casal da Mira (parte antiga) não dispõe de marcação de lugares de
estacionamentos nos seus arruamentos. A maior parte das ruas são estreitas e de sentido
único. O estacionamento desordenado dificulta por exemplo a circulação dos veículos
municipais de recolha de resíduos em diversas ruas.
Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: Parcialmente executada. As operações de marcação são
necessariamente de carater pontual, dados os condicionalismos de circulação e tráfego, aliás
bem explicitados na proposta.

Proposta 14 Parque estacionamento Estação Amadora Este - Mais um inverno se aproxima,
mais um ano em que quem necessita de estacionar a sua viatura para utilizar os transportes
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públicos se vê na contingência que as fotos documentam, lagos de água barrenta e lama a
acrescentar à falta de segurança.
Não sei se os terrenos são pertença da CMA ou não, mas pela sinalização lá colocada deve
ter autorização para os terrenos serem usados para o parqueamento de automóveis.
Assim se não se puder alcatroar pelo menos que esta situação seja minorada com a
colocação de brita ou eventualmente restos de demolições devidamente preparados para o
efeito assim como o seu ordenamento era bem-vindo.
Se além do lema “Utilize os transportes públicos” juntarmos os tempos de crise que vivemos
penso que seria bem-vinda, para todos os que utilizam este parque, a reclassificação deste
local.
Freguesia: Falagueira
Justificação da exclusão: O terreno é privado, pelo que a criação do estacionamento proposto
não é atualmente viável.

Proposta 15 Aumentar a segurança na Estrada dos Salgados - Na perspetiva de aumentar a
segurança de quem utiliza o passeio da Estrada dos Salgados onde tantas pessoas idosas,
mulheres e crianças, efetuam as suas caminhadas a todas as horas do dia, sugiro a colocação
de blocos em cimento intervalados de 50 em 50 metros com floreiras (cerca de 20).
Para não estreitar em demasia pode ser usado um pouco da faixa de rodagem e do passeio,
delimitando e protegendo os passeantes de um despiste ou de outra ocorrência e ainda dos
gases dos carros.
Freguesia: Falagueira
Justificação da exclusão: A pista pedonal encontra-se bem idealizada, já que não se têm
verificado acidentes até hoje. Foi executada no passeio sendo a separação com a faixa de
rodagem garantida pelo lancil, à semelhança da generalidade dos arruamentos do Concelho. A
colocação de elementos na pista iria diminuir a largura, o que não seria conveniente até pelo
elevado número de utilizadores.

Proposta 18 Conclusão do passeio na Av. António Gedeão - Propõe-se a conclusão, que se
aguarda desde 2004, do passeio na avenida António Gedeão/Rua Carmen Miranda –
Falagueira.
Freguesia: Falagueira
Justificação da exclusão: Constitui uma obrigação consignada no Alvará de Loteamento. A
CMA diligenciará no sentido da sua execução pelo urbanizador.
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Proposta 20 Parque Urbano da Lixeira da Boba - Construção de campos de jogos informais na
plataforma superior, um circuitos de BTT, arborização/ florestação das zonas fora da área de
selagem e dotar o espaço com uma infraestrutura de apoio aos utentes, nomeadamente
WC´s.
Freguesia: São Brás
Justificação da exclusão: Apesar de a ex-lixeira da Boba se encontrar selada e ambientalmente
recuperada, neste tipo de equipamentos, enquanto houver produção de lixiviados e de biogás,
são de esperar abatimentos provenientes de assentamentos diferenciais das camadas de
resíduos, o que desaconselha a instalação de quaisquer construções e a realização de
trabalhos de mobilização do solo.
Assim sendo e uma vez que decorreram apenas meia dúzia de anos sobre a selagem, no curtoprazo, enquanto a massa de resíduos não estiver completamente estabilizada, é
desaconselhada a implantação de campos de jogos/pista de BTT e respetivas instalações de
apoio, que necessitariam de escavações para a execução dos pisos e para a implantação de
sapatas/fundações. Tais operações poderiam romper as membranas de selagem e
comprometer a recuperação ambiental em curso.

Proposta 21 Subestação da REFER – Proteção/Requalificação do espaço envolvente - Rua de
Dili / Av. do Ultramar, Urbanização Encosta da Ferradura, Mina.
Freguesia: Mina
Justificação da exclusão: O terreno é propriedade da EDP, pelo que a intervenção proposta
não poderá ser realizada pelo Município.

Proposta 22 Ligação entre ruas - Construção da ligação viária entre a Rua António Aleixo e
Rua Irene Lisboa.
Freguesia: Brandoa
Justificação da exclusão: Esta ligação não é tecnicamente possível, devido ao desnível entre as
duas ruas o que não permite a execução de arruamento em condições de segurança.

Proposta 23 Ligação viária zona norte Brandoa - Ligação viária entre a Avenida Columbano
Bordalo Pinheiro e a Rua Tomás Kim, Rua Maria Archer e Rua Machado de Castro.
Freguesia: Brandoa
Justificação da exclusão: O terreno é privado, pelo que a execução da via proposta não é
atualmente viável.
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Proposta 24 Residência SOS Centro de Saúde Buraca - edifício acessível e funcional - Em
reunião da CSF Buraca, realizada a 5 de Julho 2012, foi discutido o orçamento participativo e
considerado prioritário a elaboração de duas propostas:
- Centro de Saúde Buraca - edifício acessível e funcional
Requalificação do Mercado da Buraca, com duas funcionalidades Saúde e Mercado local;
- Residências SOS
Criação de uma parceria ativa, entre a CMA-IHRU, com parceiros locais
(AFID/COOPERATIVA/SCMA/JFB/CMA-DIS) - apoio domiciliário, competências pessoais e
sociais, e acompanhamento semanal técnico.
Pretende-se que estas residências se constituam como uma resposta de emergência, a
indivíduos sós e isolados, sem-abrigo, e sem qualquer suporte familiar, mas em
cumprimentos de contrato social. Seria a possibilidade de desenvolver competências,
visando a sua autonomia.
A título de exemplo, numa habitação T4 - estariam 3 pessoas, uma por quarto, com uma sala
comum, limpa e gerida por todos, a contribuição de renda e serviços seria partilhada e na
primeira falha, seriam excluídos da residência.
A permanência na residência será analisada tecnicamente, caso a caso.
Freguesia: Buraca
Justificação da exclusão: Centro de Saúde da Buraca – a criação/oferta de unidades de saúde
constituem uma competência da administração central.
Residência SOS - A criação, implementação e funcionamento deste tipo de resposta social não
constitui uma competência municipal.
No âmbito da criação de equipamentos sociais, a CMA aprovou um programa de apoio /
comparticipação nos custos de construção e investimento que tem vindo a executar nos
termos contratualizados com as IPSS promotoras.
O Município não tem fogos disponíveis no bairro do Zambujal. Uma resposta do tipo da
proposta apresentada poderá fazer sentido a nível municipal, fora dos bairros de realojamento
para melhor inserção dos indivíduos. Contudo, atualmente não existem linhas de
financiamento (salvo a municipal) e não são possíveis os acordos de cooperação com a
Segurança Social com este objetivo, condição fundamental para criação desta residência.

Proposta 27 Plantação de árvores em separador central na Avenida Manuel Cabanas na
Damaia - Na Av. Manuel Cabanas na Urbanização Neudel na Damaia, é habitual existirem
carros em segunda fila. Isto deve-se à falta de civismo de alguma pessoas que frequentam os
serviços e estabelecimentos que existem na avenida, assim como também ao facto da
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largura da avenida permitir a circulação automóvel mesmo quando existem carros
estacionados em segunda fila.
Diariamente e a qualquer hora do dia ou noite, existem pessoas a chamar o reboque ou a
buzinar porque se vêm impedidas de sair do seu estacionamento ou garagem devido a se
encontrarem bloqueadas pelos carros em segunda fila. Esta situação recorrente causa
polição sonora e conflitos e discussões entre os morados e quem estaciona em segunda fila.
Gostaria de sugerir a criação de um passeio central na Avenida Manuel Cabanas, semelhante
ao existente na Avenida D. João V, que reduzisse a largura das vias de circulação automóvel
na avenida, impossibilitando o estacionamento em segunda fila sem que a circulação não
seja também bloqueada e que neste mesmo passeio central fossem colocadas árvores que
embelezem a avenida e reduzam a poluição sonora, da mesma forma que foi feito na
Avenida D. João V também na Damaia.
Será de notar que infelizmente, e apesar da Avenida Manuel Cabanas se encontrar junto ao
futuro Parque do Neudel, esta não tem qualquer árvore ou espaço verde.
Freguesia: Damaia
Justificação da exclusão: Não é possível realizar tecnicamente, porque o perfil transversal não
o permite.

Proposta 28 Construção de estacionamento adicional paralelo ao futuro Parque do Neudel
na Damaia - No projeto existente para a construção do futuro Parque do Neudel na Damaia
não está contemplado a construção de estacionamento automóvel junto à futura Praça Sul
(número 16 da imagem) deste mesmo Parque, na Avenida Carlos Cumbre Tavares. De forma
a evitar congestionamento excessivo nos estacionamentos adjacentes ao Parque do Neudel
construído para os moradores nas Avenidas Manuel Cabanas e Avenida e Avenida São Jorge
da Mina gostaria de solicitar a construção de estacionamento adicional, perpendicular ao
Parque do Neudel na Avenida Carlos Cumbre Tavares.
Freguesia: Damaia
Justificação da exclusão: A avaliação das necessidades de estacionamento foi realizada no
âmbito do Plano de Pormenor de acordo com as regras do Plano Diretor Municipal e a oferta
prevista é adequada.

Proposta 29 Ciclovia de ligação das Escolas da Damaia ao futuro Parque do Neudel e Sky
Parque - Gostaria de sugerir a construção de uma ciclovia que unisse as seguintes escolas da
Freguesia da Damaia:
• EB 2/3 Pedro D’Orey da Cunha
• EB 1 Padre Himalaia
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• EB 1/JI Cova da Moura
• EB 1/JI Alice Vieira
• EB 1/JI Águas Livres
• Jardim de Infância Damaia
assim como as escolas da Freguesia de Alfragide:
• EB 2/3 Almeida Garrett
• EB 1/J1 Alfragide
• EB 1/JI Quinta Grande
• EB 1/JI Alto do Moinho
ao futuro Parque do Neudel, assim como ao Sky Parque no Alto da Atalaia.
Estas novas ciclovias poderiam mais tarde ser também ligadas às já existentes ciclovias no
Bairro do Zambujal e outras ciclovias em bairros adjacentes.
Freguesia: Damaia
Justificação da exclusão: Os estudos técnicos realizados não são ainda conclusivos quanto à
viabilidade de execução da rede proposta de pistas de caminhada que integram também esta
valência.

Proposta 34 Eliminação da rotunda no entroncamento da Rua Lions Club da Amadora com a
Rua do Cerrado das Oliveiras - Eliminação da rotunda no entroncamento da Rua Lions Club
da Amadora com a Rua do Cerrado das Oliveiras, com reposição de um entroncamento
simples entre as duas vias. O tráfego é insuficiente para justificar a existência da rotunda,
sendo a estrutura atual muito negativa para o trânsito de veículos pesados, em particular
para o serviço de autocarros, tendo em conta o diâmetro demasiado pequeno da placa da
rotunda, que já causou danos a vários autocarros. O piso asfaltado neste local tem
abatimentos recorrentes devido à pressão que os veículos pesados exercem ao galgar o
lancil da placa da rotunda.
Freguesia: Buraca
Justificação da exclusão: A solução técnica implícita na proposta não é adequada, tendo em
conta os objetivos de redução da velocidade e de promoção da segurança rodoviária que são
efetivamente garantidos com a solução implantada.

Proposta 35 Colocação de barreiras acústicas no IC19 (A37) junto a Alfragide Norte - A secção
do IC19 junto à urbanização da Quinta Grande (junto ao Clube de Ténis de Alfragide) é uma
das últimas secções desta via sem proteção acústica no concelho da Amadora. Tendo em
conta o elevado tráfego desta via durante todo o dia e consequente ruído permanente,
propõe-se a colocação de um pequeno troço de barreiras acústicas de forma a diminuir o
ruído junto a esta área residencial.
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Freguesia: Alfragide
Justificação da exclusão: A colocação das barreiras é da responsabilidade do gestor da via em
causa - E.P., SA

Proposta 37 Colocação de pilaretes nos passeios - Colocar pilaretes em todos os passeios da
cidade que ainda não estejam protegidos, em particular nas passadeiras e troços estreitos,
como forma de combater o estacionamento ilegal em cima dos passeios, prática
generalizada em algumas áreas do concelho (e.g.: Alfragide Norte, Damaia) e que prejudica
seriamente a mobilidade dos peões.
Freguesia: Amadora
Justificação da exclusão: Reconhecendo a necessidade de colocação deste tipo de
equipamento de segurança em todo o Concelho, a instalação generalizada de pilaretes não
articulada com as intervenções de criação e/ou requalificação do estacionamento e
beneficiação do espaço público/passeios não é tecnicamente adequada.
A colocação de pilaretes nas passagens de peões e nos passeios envolventes das áreas de
estacionamento adicional ou requalificado, por forma a neutralizar progressivamente o
estacionamento ilegal, constituem já as prioridades da Câmara neste domínio.

Proposta 45 Cobertura do campo de jogos da escola EB1/JI de Alfragide - A EB1/JI de
Alfragide pertencente ao Agrupamento Vertical Almeida Garrett, possuí condições
invulgares no que concerne aos espaços exteriores, nomeadamente quanto à dimensão e
vegetação existente, encontrando-se no presente momento a sofrer obras de requalificação
por parte da Camara Municipal da Amadora.
Apesar deste importante contributo para melhorar as condições de utilização deste espaço
exterior, devido às limitações orçamentais para a realização de obras nas escolas, estas não
contemplaram alguns dos anseios dos seus utilizadores alunos, professores e pais.
Um destes desejos é a cobertura do único campo de jogos da escola, que face à inexistência
de um pavilhão coberto, possa permitir a utilização do campo de jogos nos dias de Inverno
com precipitação moderada, considerando igualmente os dias de Verão com uma insolação
intensa.
Assim a Associação de Pais da EB1 de Alfragide, vem candidatar ao Orçamento Participativo
de 2013, a construção de uma cobertura para o campo de jogos de modo a que todos os
utilizadores da escola, venham a dispor de um espaço exterior para os intervalos e para as
aulas de Educação Física, nos dias com condições atmosféricas adversas.
Igualmente, numa perspetiva da abertura da escola à sociedade para atividades
complementares fora do horário escolar, a cobertura poderá permitir a sua utilização pela
população em geral dentro de programas previamente acordados entre a Direção do
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Agrupamento da Escola, Câmara Municipal da Amadora e Junta de Freguesia de Alfragide, e
para qual a Associação de Pais se disponibiliza para ajudar a dinamizar esta infraestrutura.
Freguesia: Alfragide
Justificação da exclusão: A metodologia de intervenção educativa adotada pela CMA visa a
promoção do sucesso educativo, numa perspetiva de fomento de qualidade e homogeneidade
dos estabelecimentos de ensino, em ambiente favorável ao desenvolvimento das crianças. Nos
últimos anos o Município da Amadora tem investido fortemente na requalificação dos espaços
escolares, com o objetivo de criar o espaço e ambiente que julga ideal para a crescente
qualidade do ensino no Concelho.
Este estabelecimento de ensino foi recentemente alvo de requalificação do espaço exterior,
bem como de ampliação da biblioteca, espaços que permitem fomentar desenvolvimento
psicomotor dos alunos e dotando os docentes de recursos pedagógicos que permitam ampliar
a promoção do sucesso educativo.
As escolas devem estimular o contacto das crianças com o meio envolvente, sem os proteger
demasiado do “mal necessário”, para promover o desenvolvimento da autonomia, espírito de
entreajuda, de equipa, capacidade de decisão e de expressão, características importantíssimas
para o desenvolvimento de todas as crianças. A cobertura dos espaços exteriores impede o
contato das crianças com o meio envolvente.
A construção de recreio alternativo coberto não é na prática eficaz para proteger os alunos das
condições atmosféricas (sol e chuva).
Em situações atmosféricas particularmente severas existe a alternativa da utilização da sala
polivalente.
O Município da Amadora tem investido fortemente na requalificação dos espaços escolares,
com o objetivo de criar o espaço e ambiente que julga ideal para a crescente qualidade do
ensino no Concelho.

Proposta 48 Criação/extensão de caminho pedonal - Tendo em conta a grande aceitação
(basta passar por lá a qualquer dia ou hora) e utilização pelas populações destes espaços, em
boa hora criados e espalhados pelas várias localidades do concelho, proponho:
Estudo de viabilidade, permitindo continuidade/prolongamento do espaço de caminhadas a
partir da estação do metropolitano da Amadora, seguindo em direção a Falagueira, pela
Brandoa, fazendo a junção com o mesmo existente junto à esquadra da Brandoa,
permitindo, assim, fechar o circuito deste trajeto, que pessoalmente utilizo com alguma
frequência, apeado ou de bicicleta. A proposta que faço, a concretizar-se, iria reduzir os
riscos com segurança, principalmente de noite, na zona da Falagueira/Brandoa e deixaria
disponível um excelente percurso, principalmente para utilizadores de bicicleta.
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Tendo consciência da dificuldade, em executar uma obra deste teor, não quis, contudo,
deixar de alertar os responsáveis, para esta eventual mais-valia para as populações. Assim,
aguardo a vossa análise, certo que darão a melhor atenção a esta minha "petição".
Freguesia: Falagueira e Venda Nova
Justificação da exclusão: O terreno é privado, pelo que a execução a criação do caminho
pedonal proposto não é atualmente viável.

Proposta 49 Criação de rotunda no cruzamento/entroncamento da Estrada do Casal do
Canas, freguesia da Venteira - Venho pelo presente propor a criação de uma rotunda no
cruzamento/entroncamento da Estrada do Casal do Canas. De referir que nesta zona existem
muitos acidentes graves pelo fato de ser uma via com muito tráfego entre o município da
Amadora e Oeiras.
Freguesia: Venteira
Justificação da exclusão: Não é possível construir, porque é no Município de Oeiras.

Proposta 52 Academia da Mira (Espaço desportivo e artístico) - Aliado ao facto de no Casal
da Mira existirem vários espaços (lojas) vazios e degradados e à falta de um lugar coberto de
lazer e bem-estar, destinado à atividade física e artística, propomos que um destes espaços
(entre m2 e M2) seja adaptado e equipado para a prática de modalidades como o Jiu-jitsu,
Kick Boxe, outras artes marciais, a dança e o teatro, entre outras. De forma a promover
entre as diferentes gerações e sobretudo nos jovens boas relações interpessoais e de
vizinhança, através de um interesse comum - o desporto e a arte.
Freguesia: Brandoa
Justificação da exclusão: A gestão direta deste tipo de equipamentos não constitui uma
competência autárquica.
Trata-se de uma proposta de utilizador e não de empreendedor ou de entidade associativa e a
definição exaustiva do seu propósito, constituição de parceria qualificada e demonstração da
sustentabilidade da intervenção proposta não foi apresentada.
Nestas circunstâncias considera-se prematuro submeter à votação a cedência, remodelação e
equipamento de um espaço para acolher o projeto.

Proposta 53 Teatro Participativo - Teatro Humano- Equipas multidisciplinares de intervenção
social através do teatro
Promover o teatro participativo nas diferentes comunidades da Amadora, através de
projetos de teatro sénior, trabalho com escolas (Pré-escolar,1º 2º 3ºciclo e secundário)
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teatro inter-geracional e workshops abertos á população em geral. Apoiados numa logica de
desenvolvimento comunitário e social.
Promover a expressão artística e criativa enquanto estratégia emancipadora de
desenvolvimento social e humano.
Pretendemos dar um contributo e ser percussores no teatro social e comunitário tanto no
panorama local como nacional
Criar e dar autonomia a equipas multidisciplinares que intervenham no território
desenvolvendo a criatividade social e a solução criativa de problemas
O projeto das Equipas multidisciplinares de intervenção social através do teatro tem como
objetivo:
·Fomentar a função da Teatro e animação Sociocultural como metodologia de intervenção
comunitária;
·Promover o Teatro e comunidade como uma resposta participativa na construção
comunitária;
·Impulsionar o pluralismo social, a partilha de projetos, a educação intergeracional e a
inserção de metodologias participativas promotoras de uma sociedade solidária para o
século XXI;
·Estimular uma participação comprometida com o desenvolvimento social, cultural e
educativo e plasmada numa plena cidadania;
·Dissecar o papel da comunidade, da educação comunitária, do desenvolvimento
comunitário como alicerces de construção de um futuro a construir pela participação
coletiva.
Freguesia: Amadora
Justificação da exclusão: Proposta imaterial que visa promover as expressões artísticas na
cidade, através de teatro na comunidade, envolvendo vários grupos da população.
O projeto não identifica agentes e parceiros e metodologia de implementação. Apesar de
interessante, necessita de maior aprofundamento e adaptação ao contexto municipal.
Não foi, por isso, possível estimar os custos do projeto, pelo que não estão reunidas as
condições para ser submetido à votação.

12

