Propostas a Votação – N.º de votos
Proposta 1 Uma Ambulância para os Bombeiros!

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora presta um inestimável
serviço à população da cidade. Contudo as suas ambulâncias - fruto de elevados níveis e anos
de serviço - já se encontram muito degradadas, podendo colocar em causa a prestação do
socorro.
Assim, pelo interesse social e relevância humana do serviço prestado por esta Associação
Humanitária,
umanitária, apresento como proposta a aquisição de uma Ambulância de Socorro -ABSC para
esta organização.
Ganham os Bombeiros! Ganha a Cidade! Ganhamos Todos!
Freguesia: Amadora

Proponente: Rui Pedro da Silva Brito Fonseca
Valor de investimento estimado: 60.000€
N.º de Votos: 128

Proposta 4 Criação de um programa de ocupação dos tempos livres dos jovens com mais de 16
anos
Enquadramento

Segundo os dados dos Censos de 2011, residem no concelho da Amadora 13 829 jovens dos 17
aos 24 anos, um número que corresponde
corresponde a 7.9% da população total do concelho.
A Câmara Municipal da Amadora, em colaboração com várias associações do concelho,
desenvolve há vários anos programas de férias e ocupação de tempos livres quer para crianças
até aos 16 anos quer para seniores.
seniores
O grupo etário dos jovens com mais de 16 anos parece não ter opções disponíveis de ocupação
do tempo livre, em especial nas férias de Verão.

Este grupo etário vê-se
se também confrontado com a tomada de decisões relativamente à sua
vocação e ao seu futuro profissional.
Neste enquadramento, propõe-se
propõe se que a Câmara Municipal da Amadora, em colaboração com
empresas, associações e outras entidades públicas e privadas estabelecidas no concelho
desenvolva um Programa de OTL para jovens dos 17 aos 24 anos.
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Objetivos do programa

Entre muitos dos objetivos que se poderiam enumerar relativamente a um programa como
aquele que se propõe, são de destacar os seguintes:

Proporcionar aos jovens maiores de 16 anos atividades sociais, profissionais e de
enriquecimento pessoal, a desenvolver nos seus tempos livres, nomeadamente nas suas férias
escolares.
Envolver a comunidade empresarial do município criando good will junto de um grupo que irá
constituir uma parte relevante dos seus consumidores.
Proporcionar vivências profissionais
rofissionais ou próximas do ambiente profissional, de modo a permitir
um conhecimento mais aprofundado e próximo da realidade aos jovens, que terão de fazer
escolhas vocacionais e/ou profissionais a breve trecho.

Envolver os jovens em atividades de contacto
contacto e entreajuda com grupos mais carenciados ou
socialmente mais vulneráveis do município.

Dar a oportunidade a empresas locais de desenvolverem atividades enquadradas nas suas
políticas de responsabilidade social.
Características do programa

O programa a desenvolver
esenvolver terá duas vertentes:
Profissional

Envolvimento dos jovens em estágios em empresas do município, onde desenvolverão, sempre
que possível, atividades úteis à própria empresa e de valorização pessoal e enriquecimento
curricular dos jovens
Para os jovens
ovens que não pretendam seguir estudos superiores, o contacto com estas empresas
poderia constituir ainda uma porta para uma possível integração no mercado de trabalho
Social

Envolvimento dos jovens em atividades de valorização de espaços comunitários, arranjos
arr
em
estabelecimentos sociais, participação em atividades socioeducativas, como exemplo:
Participar na limpeza e manutenção de jardins ou espaços verdes

Participar em obras de melhoria ou requalificação de creches, lares ou outros equipamentos
sociais
Dinamizar atividades de OTL de crianças

Participar em atividades socioeducativas para idosos
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Implementação do programa

O programa deverá ser desenvolvido pela Câmara Municipal da Amadora, envolvendo as
associações e instituições sociais do concelho, assim
assim como as empresas aqui estabelecidas.
O programa deverá ser divulgado quer digitalmente no site da CMA e respetiva newsletter,
quer no Boletim Municipal impresso, quer ainda junto das escolas secundárias do concelho
para que o maior número de jovens possa
poss ter dele conhecimento.

Uma pequena remuneração deverá ser proporcionada aos jovens, pois todo o trabalho deve
ser remunerado - mesmo que simbolicamente ou apenas para cobrir despesas de deslocação e
refeições. Esta remuneração seria da responsabilidade da empresa/instituição que acolhe o
jovem.
Às empresas e instituições participantes, deveria ser feito o reconhecimento público para que
a sua contribuição fosse entendida como verdadeiramente relevante e determinante para o
sucesso do programa. A atribuição
atribuição de um “selo” de “amiga dos jovens” ou algo do género a
oferecer em cerimónia pública seria uma hipótese a considerar.
Freguesia: Amadora

Proponente: Esperança Afonso

Valor de investimento estimado: 30.000€
N.º de Votos: 29

Proposta 9 Criação de um passeio entre a Makro e a Decatlhon
Criação de um passeio entre a Makro e a Decatlhon.
Decatlhon
Freguesia: Alfragide

Proponente: João Nuno Mendes Frazão Ferreira
Valor de investimento estimado: €
N.º de Votos: 10

Proposta 11 Criação de corredor de circulação arborizado

Criação de um corredor de circulação (pedonal e/ou ciclovia) arborizado, entre a Avenida
Pedro Álvares Cabral (Vila Chã) e a Avenida José Torres, Moinhos da Funcheira.
Actualmente não existe qualquer ligação pedonal segura entre o centro
centro da Amadora e o Norte
do Concelho, a inexistência de um passeio, coloca em risco inclusive os alunos Agrupamento
de Escolas Cardoso Lopes moradores nos Moinhos da Funcheira que circulam naquelas vias.
Freguesia: Mina de Água
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Proponente: Pedro Miguel Raposo Dias

Valor de investimento estimado: 15.000€
N.º de Votos: 40

Proposta 13 Acessos
cessos Pedonais R. dos Campos

No seguimento da Estrada da Central, a caminho de Belas, os passeios terminam logo junto à
rotunda da futura variante. Isso obriga a que várias pessoas, desde idosos a famílias com
crianças de colo, que mora do lado oposto da IC16, passem por zonas de grande
gran tráfego
automóvel, sem qualquer protecção, pondo em risco a sua vida, e a dos automobilistas.
Esta estrada, chama-se
se R. dos Campos, e quem a utiliza diariamente precisa destas soluções.

Uma alternativa, eventualmente mais barata e segura, seria a criação
criação de um passeio/caminho,
da R. Liga dos Melhoramentos das Amadora até R. António Freitas, ou mesmo à R. dos
Campos.

Seja qual for a solução adoptada, era importante criar uma soluçao para a falta de segurança
rodoviária e pedonal da zona. (ver anexo)
Freguesia: Mina de Água

Proponente: Paulo Anselmo

Valor de investimento estimado: 80.000€
N.º de Votos: 18

Proposta 14 Criação de área de lazer

Criação neste espaço verde com espaços de lazer/manutenção para incentivar a prática de
exercício físico entre a população.
Permitia a criação de um espaço para a população oposta à que reside perto do Parque da
Pista de Alfornelos. (ver localização em anexo)
an
Freguesia: Encosta do Sol

Proponente: Pedro Miguel Lino
ino Cachinho

Valor de investimento estimado: 170.000€
N.º de Votos: 10
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Proposta 16 Requalificação da Rua Dr. Marcelino Mesquita e da Rua
Rua Ramalho Ortigão, na
Venteira

No troço da Rua Ramalho Ortigão que converge com a Rua Marcelino Mesquita impera o
estacionamento automóvel indevido, o que dificulta a passagem no local de viaturas nos dois
sentidos.
Para resolver esta situação, propõe-se
propõe se a requalificação da referida zona através da substituição
de passeios,
sseios, reorganização do estacionamento e opção por um sentido único em parte da Rua
Ramalho Ortigão, à semelhança do que já acontece numa parte da Rua Dr. Marcelino Mesquita
(ver ficheiro em anexo).
Freguesia: Venteira

Proponente: Paula Maria Baltazar Martins
Mar
Valor de investimento estimado: 3.000€
N.º de Votos: 25

Proposta 19 Estacionamento e árvores da Rua João Pinto Ribeiro

Proponho o melhoramento do estacionamento na Rua João Pinto Ribeiro, na Venteira.

Em primeiro lugar, o passeio do lado dos prédios com números de polícia pares tem margem
para ser estreitado, de modo a permitir estacionamento em espinha de ambos os lados da rua,
aumentando assim o número de lugares.
Depois temos o problema das árvores.

Proponho a substituição destas árvores por outras que não danifiquem as viaturas. Estas
árvores segregam uma espécie de resina que deixa as viaturas completamente peganhentas e
sem condições de serem utilizadas. Esta "resina", provoca uma colagem de todas as
superfícies, sejam vidro ou borracha, que posteriormente
posteriormente causa danos mecânicos e eléctricos
nos vidros eléctricos e limpa pára-brisas,
pára brisas, já para não falar na pintura dos automóveis.
Freguesia: Venteira

Proponente: Bruno Nobre

Valor de investimento estimado: 40.000€
N.º de Votos: 31
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Proposta 20 Criação de Start Up

Proponho a criação no concelho, de uma estrutura, designada por START UP.

Por START UP, entende-se
se organização, a constituir no município, com finalidade de aglutinar
novas ideias, jovens empreendedores com ideias inovadoras, projectos de negócio, iniciativas
de jovens licenciados, afinal, acolher tudo o que possa ser viável e que "tenha pernas para
andar", no sentido de dinamizar a economia, emprego e por consequência o concelho.
Obviamente, será a equipa a constituir, que deverá ter competências,
competências, para deliberar/decidir
prioridades, viabilidades e decisões finais.
Para um projecto deste tipo, deverá ser constituído fundo de apoio monetário.
Freguesia: Amadora

Proponente: Armando Esteves Ferreira

Valor de investimento estimado: 100.000€
N.º de Votos: 28

Proposta 32 Água para as hortas urbanas

As Hortas Urbanas da Falagueira-Venda
Falagueira Venda Nova foram um investimento da CMA que muito
contribuiu para a satisfação e contribuição para o rendimento familiar de dezenas de famílias.
No entanto, durante o Verão têm um aspecto desolador, seco por não haver água para
p
regar,
não sendo possível produzir tomate, pimento, pepino, curgetes, quiabos, feijão, batata-doce,
batata
abóbora, melão, milho, etc. que são a base da alimentação de grande parte dos seus utentes.
Proponho que seja feito um furo, um depósito para água e montado
montado um sistema de
bombagem.
O furo para captação de água para rega não precisará de mais do que 10 a 20m de
profundidade.
Um depósito grande para água, talvez semienterrado, localizado na zona mais elevada do
terreno, de onde poderá fornecer água por gravidade.
grav

A extracção da água para encher o depósito pode ser accionada a energia solar o que manterá
a horta autónoma a nível energético.
Freguesia: Falagueira-Venda
Venda Nova

Proponente: Clarisse Aurora Lopes Gaspar Marques
Valor de investimento estimado: 10.000€
N.º de Votos: 85
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Proposta 35 Parque público para estacionamento de motos

Os motociclos são uma alternativa cada vez mais utilizada pelos cidadãos.

As vantagens que apresentam face aos restantes meios de locomoção são evidentes. São
bastante económicos,
s, ocupam muito pouco espaço e, muito importante nos dias de hoje,
poluem muito pouco.

Contudo as cidades têm constantemente ignorado ou esquecido os problemas que os
possuidores deste tipo de transporte possuem.

O facto de serem leves e de fácil transporte
transporte faz com que sejam muitas vezes alvo de furtos
pelos "amigos do alheio", pelo que é muito difícil a uma pessoa que não possui garagem ter
um motociclo no concelho da Amadora.
Seria assim importante criar locais junto às esquadras da polícia onde fosse possível
pos
aos
motociclistas estacionar as suas motas.
Como vivo na zona da Reboleira, deixo como sugestão para criação deste parque junto à
esquadra da PSP da Reboleira. Esta seria uma iniciativa que poderia ser alargada num futuro
próximo a outras esquadras de
d Policia, ou zonas com vigilância 24h.
Freguesia: Venteira

Proponente: André Ricardo Nunes

Valor de investimento estimado: 10.000€
N.º de Votos: 26

Proposta 38 Realização de Concurso para comparticipação municipal em Programa Aceleração
de Negócios

Assegurar que empreendedores e/ou pequenas e médias empresas, com dificuldades na
implementação ou manutenção da sua empresa, tenham acesso a “formação” para
desenvolvimento do seu negócio.
A candidatura seria por concurso e sujeita apreciação de júri, com critérios de seleção
previamente definidos. Esse júri seria composto por 3/4 elementos (por exemplo, Empresário
de sucesso, Gestor de Negócio, Responsável de Startup, etc.).

Decorrido o período de candidatura e após analise das propostas, seriam selecionados
seleciona
os
projetos que demonstrassem maior sustentabilidade/viabilidade. No caso de haver poucos
candidatos, os projetos não ficariam automaticamente selecionados, teriam sempre que
cumprir os critérios de seleção e demonstrar sustentabilidade/viabilidade.

Os participantes deveriam comparticipar financeiramente para a frequência do Programa de
Aceleração de Negócios e se obtiverem investimento/financiamento superior a determinado
valor ou determinado lucro, num curto espaço de tempo, deveriam contribuir com
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determinado valor para um fundo de apoio e desenvolvimento de negócios, de modo a criar
sustentabilidade para futuras edições.
Objetivos do programa:

1. Construir e definir o modelo de negócio adequado;
2. Procurar potenciais clientes;

3. Capacitar para a “venda” do produto;

4. Procurar investimento/financiamento.
Duração: 3 meses.

Participantes: Individuo ou equipas que não excedam os 4 elementos.
Investimento previsto: €35.000,00(*)

(*) A estimativa tem por base um custo na ordem do €1.000, 00 / participante
nte e um total de 35
participantes. Por exemplo basta haver: 5 projetos em equipa de 3 elementos; 7 projetos em
equipa de 2 elementos e 6 projetos individuais = total de 18 projetos aprovados e 35
participantes.
Freguesia: Amadora

Proponente: Sandra Isabel Lourenço da Silva Estevam
Valor de investimento estimado: 35.000€
N.º de Votos: 5

Proposta 39 Recipientes para lixo

Na Rua Pedro del Negro na Reboleira junto às paragens da carreira 186 havia uns recipientes
de lixo (papeis), que entretanto desapareceram.

Portanto proponho que sejam colocados os respetivos recipientes que talvez evite, tanta
lixeira na zona.
Freguesia: Venteira

Proponente: José Getúlio Ferreira

Valor de investimento estimado: 300€
N.º de Votos: 4
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Proposta 40 Repor outras árvores onde foram cortadas

Foram cortadas muitas árvores
rvores na Reboleira inclusive uma na Rua Pedro del Negro frente ao
Nº 4

Portanto a minha proposta é que sejam plantadas outras árvores e em primeiro lugar retirados
os troncos pelo aspeto dá.
Freguesia: Venteira

Proponente: José Getúlio Ferreira

Valor de investimento estimado: 5.000€
N.º de Votos: 3

Proposta 47 Arranjo das rotundas de A-da-Beja
A

As rotundas de A-da-Beja
Beja correspondem a uma das portas de entrada no concelho da
Amadora para quem vem de Caneças.

No final do ano passado foram criadas as rotundas (junto á bomba da Cepsa e junto á
urbanização do Moinho do Guizo) mas não foram concluídas com jardins.
Tendo em conta que outras rotundas da freguesia da Mina de Água são um bonito cartão-decartão
visita, certamente que as rotundas de A-da-Beja
A
também o merecem.
Freguesia: Mina de Água

Proponente: Carlos Correia

Valor de investimento estimado: 40.000€
N.º de Votos: 8

Proposta 49 Criação de um equipamento infantil no Parque Urbano do Zambujal

Criação de um parque infantil, no Parque Urbano do Zambujal, com equipamentos que
proporcionem momentos de diversão às crianças moradoras na área envolvente.
Freguesia: Alfragide

Proponente: Alfredo Mendes de Azevedo Soares
Valor de investimento estimado: 30.000€
N.º de Votos: 28
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Proposta 52 Passeio Borel/Academia

Pavimentar o passeio da rua Sarmento Pimentel, no Borel, junto ao muro da Academia Militar
que se encontra por concluir.
Freguesia: Venteira

Proponente: Alcino Viana

Valor de investimento estimado: €
N.º de Votos: 9

Proposta 53 Criação de Quiosque do Imigrante

O Quiosque do Imigrante pretende ser um quiosque de rua, onde os imigrantes podem ver
agilizadas as informações sobre cidadania, emprego, direitos sociais, apoios estatais,
integração, aprendizagem da língua portuguesa, apoios ao empreendedorismo, etc. É suposto
s
ser um serviço a ser prestado em horários que tenham em conta os imigrantes que trabalham
em horário laboral. Um dos enfoques principais é a da implementação de programas ativos de
auto-emprego por micro-crédito
crédito a imigrantes, para favorecer o rendimento
rendim
próprio, o
estabelecimento de negócios de raiz familiar e que permitam a fuga aos rendimentos baixos e
à pobreza, e no combate ao desemprego juvenil entre a comunidade imigrante na Amadora.
Freguesia: Amadora

Proponente: João Pedro Nascimento dos Santos
Sant
Valor de investimento estimado: 10.000€
N.º de Votos: 6

Proposta 56 Mercado da Damaia

Visto que esta infraestrutura está em funcionamento, mas em moldes que já não se
enquadram com os tempos atuais (horário só de manhã de 3ª a Sábado), estando assim
subaproveitado (2/3 das bancas não têm utilização), sugiro que este tenha obras de forma a
lhe dar um funcionamento com horários alargados e tenha espaços que tragam mais
animação/clientes (produtos biológicos/produtos locais e lojas de apoio à comunidade).
comunidade)
Freguesia: Águas Livres

Proponente: António Augusto Diniz Veloso

Valor de investimento estimado: 370.000€
N.º de Votos: 14

10

Proposta 58 CRIAÇÃO DE PASSEIO E CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO

Devido à elevada circulação de pessoas utentes do Metro e viaturas que se deslocam do e para
o parque de estacionamento do Metro pela Travessa Quinta do Pau, sugere-se
sugere
dar
continuidade ao passeio já existente do nº 40-B
40 B até ao estacionamento do Metro, de forma
f
a
evitar que as pessoas andem no meio da estrada sujeitas a atropelamento. Pela mesma razão,
sugere-se
se também a colocação de espelhos em frente aos nºs 40-A
40 e 40-B
B (saídas de garagem
situadas na curva da mesma Travessa).
Criação de lugares de estacionamento
estacionamento na Travessa Quinta do Pau, em frente aos números 36 a
40 (do lado oposto aos prédios), pois os que existem não são suficientes, verificando-se
verificando que o
estacionamento de veículos é feito também na via pública. (ver anexos)
Freguesia: Falagueira- Venda Nova

Proponente: Ana Gabriela Contel Martins Abelho Aires Mendes
Valor de investimento estimado: 25.000€
N.º de Votos: 47

Proposta 60 Colocação de Equipamento de Ginástica na Av. Alves Redol

Tendo em conta necessidade e procura da prática de exercício físico pela população residente
na Amadora, considera-se
se essencial a colocação de equipamento de ginástica, à semelhança
do que já se encontra em outros locais da Cidade, nas traseiras da Av. Alves
Alves Redol na Damaia
por forma a permitir o bem--estar
estar geral dos residentes e promover uma melhoria na imagem
do espaço mencionado.
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Marisa Galvão

Valor de investimento estimado: 5.000€
N.º de Votos: 25

Proposta 61 Requalificação do passeio pedonal da Avenida 11 de Setembro de 1979, junto à
linha de comboio

A minha proposta consiste em melhorar o passeio pedonal cada vez mais utilizado junto à
linha de comboio, na avenida 11 de Setembro de 1979, desde o cruzamento desta
de
avenida
com a rua Gonçalves Ramos até à avenida Santos Matos.
Proponho a criação de uma zona 30, com circulação partilhada de peões e veículos,
melhorando o espaço disponível aos peões para poderem realizar caminhadas e jogging (visto
que há muitas pessoas
soas a realizarem essas atividades na referida avenida) ou até apenas para
circulação no quotidiano.
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Seria necessário manter os lugares para os moradores, contudo o espaço pode ser melhor
organizado. Os lugares para estacionamento que são pagos podem ser substituídos por lugares
na mesma avenida, após a rua Gonçalves Ramos, e/ou através de de um acordo de preços com
o parque de estacionamento subterrâneo existente no largo Dr. Dário Gandra Nunes, como
por exemplo a oferta das duas primeiras horas grátis para
p
não moradores.

Podem voltar a existir árvores que acompanhem a linha férrea, melhorando a qualidade
paisagística da zona e a acessibilidade. Esta é uma zona que tem vindo a degradar-se
degradar
e a
tornar-se
se perigosa à noite, tendo potencial para se tornar mais segura e útil para os
transeuntes.

Esta proposta irá melhorar não só a qualidade da avenida, promovendo hábitos de vida
saudáveis para a população, como irá facilitar a descarga de produtos para as lojas que
existem no largo Professor Dr. Egas Moniz.
Adicionalmente,
ionalmente, sugiro a colocação de um espelho parabólico no cruzamento da avenida 11 de
Setembro de 1979 com a rua Elias Garcia.
Freguesia: Venteira

Proponente: Vera Mónica Nunes Rosas

Valor de investimento estimado: 70.000€
N.º de Votos: 8

Proposta 63 Requalificação do Largo Eugénio Santos na Reboleira

Nivelamento/alcatroamento do Largo, implementação de mini rotunda ou colocação de vaso
"gigante" que impeça de estacionarem no meio do largo e redefinição do estacionamento com
vista a possibilitar mais lugares. Criação de pequeno espaço de lazer com mesa/cadeiras fixas e
plantação de algumas árvores que de futuro criem sombra. Melhoramento e manutenção dos
jardins já existentes. Colocação de caixotes do lixo nos postes de iluminação junto aos
edifícios.
Freguesia: Venteira

Proponente: Zita Catarina Rodrigues Silva

Valor de investimento estimado: 25.000€
N.º de Votos: 31
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Proposta 67 Piquenique no parque
Enquadramento:

Na parte inferior da Urbanização Varandas do Monsanto foi instalado, recentemente, o Parque
Urbano do Zambujal. Este é um espaço dedicado à prática desportiva para as várias faixas
etárias da freguesia de Alfragide. Nele existe um espaço para a prática de futebol, um percurso
pedonal para corrida e equipamento próprio (máquinas) para desporto
desporto (cardiofitness) ao ar
livre. É um espaço bastante agradável que se mantem limpo e conservado, tanto pela
manutenção feita pela entidade gestora, como pela população local que usufrui do espaço.
Neste parque, para além do campo de futebol, existe um espaço
espaço de jardim atravessado por
uma ribeira ladeado de árvores e também dois outros espaços equiparados a campos de
futebol, que não têm uma finalidade concreta, uma vez que no parque não consta essa
informação para os seus utentes.
Acreditando que este espaço
ço poderá ser uma mais -valia
valia no parque, a nossa proposta vem no
sentido de se atribuir uma funcionalidade àquele espaço.

Olhando à volta nos diferentes espaços de jardim do concelho da Amadora, uma grande
maioria dispõe de espaços de piquenique e este não.
não

A nossa proposta vem no sentido de se utilizar um dos espaços “campo” não definidos e se
instale um espaço de piquenique.

Para esse espaço de lazer com piquenique pensou-se
pensou se ter como equipamento duas mesas com
cadeiras em madeira fixas ao pavimento, uma cobertura
cobertura e mais um chafariz. Justifica-se
Justifica esta
intervenção uma vez que este espaço é bastante utilizado, tanto pela população local, como
pelas escolas e outras organizações e entidades locais (como a nossa) que já por várias vezes
para se fazer um pique nique
ique teve que se munir de equipamento (mesas e cadeiras) para o
efeito. Justifica-se
se a cobertura uma vez que a zona é bastante ampla e, sem ser debaixo da
copa das árvores, não há espaços de sombra no verão, e de abrigo da chuva no inverno.
É uma proposta viável para este espaço da freguesia de Alfragide e pertinente uma vez que foi
feito um levantamento junto da população do Bairro do Zambujal e esta situação foi refletida
em grande grupo. Desta forma estaremos a reforçar os laços afetivos e o sentido de pertença
p
e
participação cívica desta comunidade, uma vez que é uma proposta pensada pela população
do Bairro do Zambujal. Com esta proposta estaremos a criar condições à prática de
piquenique, um bom hábito e económico para as famílias que cada vez mais se vem
praticando, tanto no bairro como fora dele.
Objetivos do Proposta:

- promover um espaço de convívio entre as famílias;

- potenciar um espaço no parque Urbano do Zambujal;
- promover a participação cívica dos moradores;
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- promover um melhor relacionamento entre as famílias num espaço ao ar livre;
- promover a valorização e preservação dos espaços públicos;

- promover uma maior utilização do parque Urbano do Zambujal;

- promover o desenvolvimento de competências pessoais e socias através
através da interação
familiar.
CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA

Esta proposta apresenta uma intencionalidade relacional:

- com este espaço pretende-se
pretende se que as famílias usufruam dos espaços que o concelho lhes
oferece, especialmente na sua freguesia e permitir que as pessoas estejam mais em contacto
umas com as outras. Pretende-se
Pretende se quebrar com o isolamento e as barreiras visíveis e invisíveis
estabelecidas e proporcionar hábitos de vida saudáveis em espaços públicos. Assim como
reforçar a utilização do parque urbano para a prática de exercício físico, mental e social.
Implementação da Proposta:

A ser aprovada a proposta, deverá ser realizada pela Câmara Municipal da Amadora em
articulação com as instituições locais e o público-alvo
público alvo das mesmas. Da nossa experiência em
e
intervenção social, quanto mais se envolve a comunidade no processo
desenvolvimento/construção das atividades de melhoria do Bairro, maior é o sentimento de
pertença o que posteriormente facilita a preservação dos espaços.

Em termos de divulgação pretende-se
pretend se que seja feita pelos meios de comunicação social da
Câmara Municipal da Amadora, da Junta de Freguesia de Alfragide e pelas instituições locais.
Relativamente à manutenção do espaço deverá ficar ao cuidado da Câmara Municipal da
Amadora sempre com recurso
urso e articulação com as instituições locais.
Freguesia: Alfragide

Proponente: Isalina Monteiro

Valor de investimento estimado: 6.000€
N.º de Votos: 19

Proposta 68 Jogos em desuso
Enquadramento:

O Bairro do Zambujal é caracterizado pela multiculturalidade e várias faixas etárias
simbolizando as várias gerações predominantes no mesmo. Ao longo dos anos foram várias as
tentativas de criação de espaços lúdicos para as crianças, com a construção de parques
pa
infantis. Infelizmente e apesar das várias insistências tem-se
tem se verificado uma missão inglória
uma vez que acabam sempre por ser vandalizados.
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Neste momento o Bairro apenas dispõe de 1 espaço equipado com parque infantil, situado na
praça das Portas do Viveiro, por estar próximo a uma instituição, embora com alguns
equipamentos danificados, ainda é utilizado pelas crianças.
Na fotografia aérea, em anexo, é possível identificar a Praça das Minas, onde há sensivelmente
6 meses foi retirado o equipamento de parque infantil, devido à falta de cuidados na utilização
e preservação dos equipamentos por parte dos moradores.
Este parque era apenas utilizado por uma faixa etária e a sua localização inibia a participação
de outras crianças de outras culturas. A nossa
nossa proposta vem no sentido de tornar aquele
espaço inter-cultural,
cultural, intergeracional e uma oportunidade de conhecer e aprender jogos
tradicionais em desuso.
Esta proposta visa pintar e construir, no antigo espaço do parque infantil, igualmente um
espaço de brincadeira. Através da pintura no próprio pavimento e com construções em betão,
pretende-se
se minimizar os riscos de acidentes das brincadeiras e o vandalismo que
habitualmente os equipamentos do parque infantil eram alvo. Deste modo a intensão será
permitir
ir a utilização deste espaço para a mesma finalidade “brincar” assim como promover
uma melhor relação entre diferentes culturas, gerações, pais/filhos/avós e em simultâneo
promover a troca de experiências e o direito a brincar tanto a miúdos como a graúdos.
graúdos

A CM Amadora é responsável por este espaço e deste modo e com o levantamento de ideias
na comunidade do Zambujal, esta proposta reflete uma intensão do Bairro e da sua
comunidade, pretendemos continuar com o objetivo pensado para este espaço, um espaço de
d
brincadeira.
Objetivos do Proposta:

- recuperar um espaço de lazer que antes de se retirar o parque infantil tinha esta finalidade;

- recuperar jogos tradicionais em desuso que permitam a troca de experiências e valores
sociais;
- promover a interação entre
tre as diferentes culturas predominantes no contexto;

- fomentar um relacionamento positivo entre culturas para um melhor relacionamento e
tolerância intercultural;
- promover um melhor relacionamento entre as famílias num espaço ao ar livre onde possam
partilhar
rtilhar os seus conhecimentos através de jogos e brincadeiras;

- valorização das faixas etárias mais velhas e dos conhecimentos que adquiriram ao longo da
vida na transmissão de valores;
- promover o desenvolvimento de competências pessoais e socias através
através da interação as
várias culturas.
CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA

A proposta apresenta-se
se em duas componentes:
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Componente Lúdica:

- com o registo no pavimento da Praça das Minas pretende-se
pretende se criar um espaço de jogos lúdicolúdico
pedagógicos, onde se recupere os jogos tradicionais em desudo: a macaca; o polícia e ladrão; o
mata; o castelo; o piolho, numa das zonas da praça. No mesmo local mas noutra
nou
zona do
antigo parque pretende-se
se construir duas mesas em betão com um tabuleiro de xadrez/damas
e uma mesa de ping-pong
pong também em betão. Recorremos a esta estratégia por um lado para
permitir aos miúdos e graúdos momentos lúdicos, com jogos que pouco praticam e por outro
pretende-se
se minimizar o vandalismo com as pinturas no chão e a construção das mesas em
betão.
Componente relacional:

- com este espaço pretende--se
se uma maior interação entre os moradores do Bairro. Com esta
oportunidade estaremos a promover
promover momentos de convívio saudável entre as diferentes
culturas e gerações. Estes jogos podem ser realizados por qualquer faixa etária deste modo
pretende-se
se que os mais velhos, pais mães ou educadores/cuidadores possam partilhar com os
mais novos jogos quee realizavam na sua infância/adolescência. Deste modo acredita-se
acredita
que
poderão promover a troca de experiências e valores sociais essenciais na comunidade do
Zambujal.
Implementação da Proposta:

A ser aprovada a proposta, deverá ser realizada pela Câmara Municipal
Municipal da Amadora em
articulação com as instituições locais e o público-alvo
público alvo das mesmas. Da nossa experiência em
intervenção social, quanto mais se envolve a comunidade no processo
desenvolvimento/construção das atividades de melhoria do Bairro, maior é o sentimento de
pertença o que posteriormente facilita a preservação dos espaços.

Em termos de divulgação pretende-se
pretende se que seja feita pelos meios de comunicação social da
Câmara Municipal da Amadora e pelas instituições locais.
Relativamente à manutenção do espaço deverá ficar ao cuidado das entidades referidas
anteriormente, CMA e instituições locais.
Freguesia: Alfragide

Proponente: Isalina Monteiro

Valor de investimento estimado: 12.000€
N.º de Votos: 18
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