
 

 
Propostas Excluídas

 
Proposta 1 Solução para "lixeira"
Definir uma solução para a estrada que liga a rotunda Norte da Urbanização Serra das Brancas 
à rotunda superior. Esta estrada não tem saída e já esteve cortada ao trânsito num passado 
recente. Com a remoção do muro de cimento que impedia a circulação de ve
estrada recomeçou a ser utilizada como local de despejo de lixo. As consequências ambientais 
serão certamente negativas. Não menos importante é a proximidade desta estrada com o 
Núcleo Monográfico da Necrópole de Carenque; um sítio arqueológic
com uma lixeira a céu aberto parece contra
novamente o acesso a veículos em toda a extensão desta estrada (há mais do que um ponto 
de entrada atualmente), ou em alternativa definir me
monitorizar a zona (tendo em vista a punição legal de quem despeja ali o lixo). 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Pedro Miguel Soares Dias Guerreiro
Justificação da exclusão: A
rececionada pela Câmara Municipal da Amadora (CMA).
Em virtude de a via não apresenta
o acesso de viaturas àquela estrada.
 

Proposta 2 Circuito de Alfornelos + Parque Infantil
Proposta de equipamento que permite criar hábitos de vida mais saudáveis, à população do 
final de Alfornelos, Encosta do Sol. Sugestão de 3 equipamentos: Pista, equipamentos de 
fitness e pequeno parque infantil. Numa 2ª Fase, ligar o circuito proposto para OP
já existe junto à CRIL - Rotunda Benfica.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Pedro Miguel Lino Cachinho
Justificação da exclusão: O projeto 
Boletim Municipal. 
 

  

Propostas Excluídas por questões técnicas/financeiras

Solução para "lixeira" 
Definir uma solução para a estrada que liga a rotunda Norte da Urbanização Serra das Brancas 
à rotunda superior. Esta estrada não tem saída e já esteve cortada ao trânsito num passado 
recente. Com a remoção do muro de cimento que impedia a circulação de ve
estrada recomeçou a ser utilizada como local de despejo de lixo. As consequências ambientais 
serão certamente negativas. Não menos importante é a proximidade desta estrada com o 
Núcleo Monográfico da Necrópole de Carenque; um sítio arqueológico de renome lado
com uma lixeira a céu aberto parece contra-senso. Sugestões: limpeza da área afetada, vedar 
novamente o acesso a veículos em toda a extensão desta estrada (há mais do que um ponto 
de entrada atualmente), ou em alternativa definir meios de vigilância que permitam 
monitorizar a zona (tendo em vista a punição legal de quem despeja ali o lixo). 

Pedro Miguel Soares Dias Guerreiro 
A estrada é propriedade privada, dado ainda não 

ara Municipal da Amadora (CMA). 
via não apresentar condições de circulação em segurança, a CMA va

o acesso de viaturas àquela estrada. 

Circuito de Alfornelos + Parque Infantil 
posta de equipamento que permite criar hábitos de vida mais saudáveis, à população do 

final de Alfornelos, Encosta do Sol. Sugestão de 3 equipamentos: Pista, equipamentos de 
fitness e pequeno parque infantil. Numa 2ª Fase, ligar o circuito proposto para OP

Rotunda Benfica. 

Pedro Miguel Lino Cachinho  
projeto já se encontra em execução, podendo ser consultado 
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por questões técnicas/financeiras 

Definir uma solução para a estrada que liga a rotunda Norte da Urbanização Serra das Brancas 
à rotunda superior. Esta estrada não tem saída e já esteve cortada ao trânsito num passado 
recente. Com a remoção do muro de cimento que impedia a circulação de veículos, esta 
estrada recomeçou a ser utilizada como local de despejo de lixo. As consequências ambientais 
serão certamente negativas. Não menos importante é a proximidade desta estrada com o 

o de renome lado-a-lado 
senso. Sugestões: limpeza da área afetada, vedar 

novamente o acesso a veículos em toda a extensão desta estrada (há mais do que um ponto 
ios de vigilância que permitam 

monitorizar a zona (tendo em vista a punição legal de quem despeja ali o lixo).  

ainda não ter sido 

a CMA vai bloquear 

posta de equipamento que permite criar hábitos de vida mais saudáveis, à população do 
final de Alfornelos, Encosta do Sol. Sugestão de 3 equipamentos: Pista, equipamentos de 
fitness e pequeno parque infantil. Numa 2ª Fase, ligar o circuito proposto para OP, ao circuito 

, podendo ser consultado no 



 

Proposta 4 Requalificação do Parque Infantil da Praça Álvaro Lopes, Venteira
Este parque é utilizado maioritariamente por jovens para jogar à bola, conviver e beber álcool, 
danificando os equipamentos e sujando o parque e a sua envolvente, impedindo as crianças de 
usufruírem em segurança do parque infantil que lhes é destinado. Pro
um parque infantil novo, substituindo os equipamentos actuais, a cerca por vedação com 
portão e implementar horário de abertura e encerramento do parque, à imagem do que já 
acontece no Jardim de Angola e na Ilha Mágica do Lido, de m
bom estado o parque. Proponho também que se substitua as duas mesas de piquenique que 
se encontram á entrada do parque, pois já estão degradadas.
Freguesia: Venteira 
Proponente: Adriana Ribeiro Valado
Justificação da exclusão: O parque infantil é gerido pela Junta de Freguesia da Venteira. 
A substituição dos dois equipamentos de molas vandalizados já foi efetuada.
 

Proposta 6 Parque de canídeos
Tendo em conta o número elevado de munícipes detentores de cães, proponho 
construa em Alfornelos (ou nas suas proximidades) um parque para canídeos de dimensão 
adequada, integrando alguns elementos de exercício. Este parque poderia ainda ser englobado 
numa área de lazer mais vasta incorporando uma área de lazer infantil e
jogging/desporto. 
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Vasco Manuel Martins de Matos
Justificação da exclusão: No seguimento a uma das propostas vencedoras do OP 2014, a 
Câmara Municipal da Amadora decidiu dotar o município com Parques para 
ser integrados no Parque das Artes e do Desporto e
Parque das Artes e do Desporto encontra
construção. 
Esta oferta de Parques para Cães afigura
da Amadora. 
 

Proposta 7 Parque Urbano e Zonas Verdes na Azinhaga dos Besouros
Terminar todo o processo de requalificação da Azinhaga dos Besouros..."JÁ", para se abrir o 
viaduto que atravessa o novo troço do IC16, com a
e Zonas Verdes! 

  
Requalificação do Parque Infantil da Praça Álvaro Lopes, Venteira

Este parque é utilizado maioritariamente por jovens para jogar à bola, conviver e beber álcool, 
danificando os equipamentos e sujando o parque e a sua envolvente, impedindo as crianças de 
usufruírem em segurança do parque infantil que lhes é destinado. Proponho então que se faça 
um parque infantil novo, substituindo os equipamentos actuais, a cerca por vedação com 
portão e implementar horário de abertura e encerramento do parque, à imagem do que já 
acontece no Jardim de Angola e na Ilha Mágica do Lido, de modo a salvaguardar e a manter em 
bom estado o parque. Proponho também que se substitua as duas mesas de piquenique que 
se encontram á entrada do parque, pois já estão degradadas. 

Adriana Ribeiro Valado  
parque infantil é gerido pela Junta de Freguesia da Venteira. 

A substituição dos dois equipamentos de molas vandalizados já foi efetuada. 

Parque de canídeos 
Tendo em conta o número elevado de munícipes detentores de cães, proponho 
construa em Alfornelos (ou nas suas proximidades) um parque para canídeos de dimensão 
adequada, integrando alguns elementos de exercício. Este parque poderia ainda ser englobado 
numa área de lazer mais vasta incorporando uma área de lazer infantil e

Vasco Manuel Martins de Matos  
No seguimento a uma das propostas vencedoras do OP 2014, a 

Câmara Municipal da Amadora decidiu dotar o município com Parques para Cães, os quais irão 
Parque das Artes e do Desporto e no Parque dos Lilazes. A execução do 

Parque das Artes e do Desporto encontra-se na fase de concurso público para a sua 

Esta oferta de Parques para Cães afigura-se como a adequada para um território da dimensão 

Parque Urbano e Zonas Verdes na Azinhaga dos Besouros 
Terminar todo o processo de requalificação da Azinhaga dos Besouros..."JÁ", para se abrir o 
viaduto que atravessa o novo troço do IC16, com a criação de Parque Urbano, Parques Infantis 
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Requalificação do Parque Infantil da Praça Álvaro Lopes, Venteira 
Este parque é utilizado maioritariamente por jovens para jogar à bola, conviver e beber álcool, 
danificando os equipamentos e sujando o parque e a sua envolvente, impedindo as crianças de 

ponho então que se faça 
um parque infantil novo, substituindo os equipamentos actuais, a cerca por vedação com 
portão e implementar horário de abertura e encerramento do parque, à imagem do que já 

odo a salvaguardar e a manter em 
bom estado o parque. Proponho também que se substitua as duas mesas de piquenique que 

parque infantil é gerido pela Junta de Freguesia da Venteira.  
 

Tendo em conta o número elevado de munícipes detentores de cães, proponho que se 
construa em Alfornelos (ou nas suas proximidades) um parque para canídeos de dimensão 
adequada, integrando alguns elementos de exercício. Este parque poderia ainda ser englobado 
numa área de lazer mais vasta incorporando uma área de lazer infantil e uma área de 

No seguimento a uma das propostas vencedoras do OP 2014, a 
Cães, os quais irão 

no Parque dos Lilazes. A execução do 
se na fase de concurso público para a sua 

ra um território da dimensão 

Terminar todo o processo de requalificação da Azinhaga dos Besouros..."JÁ", para se abrir o 
criação de Parque Urbano, Parques Infantis 



 

Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Duarte António Simões Martins
Justificação da exclusão: Os terrenos da Azinhaga dos Besouros são propriedade privada.
A criação de viaduto está a ser 
sejam ultrapassadas algumas condicionantes, 
espaço para circulação pedonal.
 

Proposta 8 Renovação dos passeios
Substituição da Calçada Portuguesa nos pas
estabilidade no andamento dos peões, proporcionando assim uma maior segurança nas suas 
deslocações, que atualmente se fazem por vezes nas vias para veículos. A Calçada Portuguesa 
vai apresentando com o tempo uma ma
de piso. Por exemplo, há grandes subidas, como na Brandoa, que são muito perigosas. Nota
uma tentativa por parte da Câmara de pontualmente intervir neste espaços, mas a iniciativa 
devia ser alargada a outros bairros, como por exemplo o da Venda Nova, onde a população 
sendo envelhecida tem mais dificuldade na deslocação.
Freguesia: Amadora 
Proponente: João José de Oliveira Morgado
Justificação da exclusão: A colocação do 
enquadrada com as obras realizadas.
 

Proposta 9 Pista de caminhada/ciclovia
A minha proposta vem no sentido de completar um circuito pedonal/ciclovia, entre o já 
existente na Praça Arnaldo Lopes Rodrigues (rotunda para o IC19 e hospital
Fonseca), seguindo junto à rede dos Comandos na Estrada dos Comandos e ligando à Rua 
Adelino Amaro da Costa (Bairro do Borel) onde existe outra pista de caminhada, interligando 
assim dois trajetos de caminhada/ciclovia, num total de 886,50 met
Freguesia: Venteira 
Proponente: João Paulo Moreira Figueiredo Matosa
Justificação da exclusão: Os terrenos são propriedade militar.
 

 

  

Duarte António Simões Martins  
s terrenos da Azinhaga dos Besouros são propriedade privada.

A criação de viaduto está a ser avaliada juntamente com o Município de Odivelas
sejam ultrapassadas algumas condicionantes, proximidade de uma escola e a inexistência de 
espaço para circulação pedonal. 

Renovação dos passeios 
Substituição da Calçada Portuguesa nos passeios por novos pavimentos que promovam a 
estabilidade no andamento dos peões, proporcionando assim uma maior segurança nas suas 
deslocações, que atualmente se fazem por vezes nas vias para veículos. A Calçada Portuguesa 
vai apresentando com o tempo uma maior apetência para quedas e sucessivos deslizamentos 
de piso. Por exemplo, há grandes subidas, como na Brandoa, que são muito perigosas. Nota
uma tentativa por parte da Câmara de pontualmente intervir neste espaços, mas a iniciativa 

outros bairros, como por exemplo o da Venda Nova, onde a população 
sendo envelhecida tem mais dificuldade na deslocação. 

João José de Oliveira Morgado  
colocação do tipo de pavimento nos passeios é efetuada de forma 

enquadrada com as obras realizadas. 

Pista de caminhada/ciclovia 
A minha proposta vem no sentido de completar um circuito pedonal/ciclovia, entre o já 
existente na Praça Arnaldo Lopes Rodrigues (rotunda para o IC19 e hospital
Fonseca), seguindo junto à rede dos Comandos na Estrada dos Comandos e ligando à Rua 
Adelino Amaro da Costa (Bairro do Borel) onde existe outra pista de caminhada, interligando 
assim dois trajetos de caminhada/ciclovia, num total de 886,50 metros. 

João Paulo Moreira Figueiredo Matosa  
s terrenos são propriedade militar. 
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s terrenos da Azinhaga dos Besouros são propriedade privada. 
o Município de Odivelas para que 

proximidade de uma escola e a inexistência de 

seios por novos pavimentos que promovam a 
estabilidade no andamento dos peões, proporcionando assim uma maior segurança nas suas 
deslocações, que atualmente se fazem por vezes nas vias para veículos. A Calçada Portuguesa 

ior apetência para quedas e sucessivos deslizamentos 
de piso. Por exemplo, há grandes subidas, como na Brandoa, que são muito perigosas. Nota-se 
uma tentativa por parte da Câmara de pontualmente intervir neste espaços, mas a iniciativa 

outros bairros, como por exemplo o da Venda Nova, onde a população 

é efetuada de forma 

A minha proposta vem no sentido de completar um circuito pedonal/ciclovia, entre o já 
existente na Praça Arnaldo Lopes Rodrigues (rotunda para o IC19 e hospital Fernando da 
Fonseca), seguindo junto à rede dos Comandos na Estrada dos Comandos e ligando à Rua 
Adelino Amaro da Costa (Bairro do Borel) onde existe outra pista de caminhada, interligando 



 

Proposta 10 Instalação de Hortas Urbanas S. Brás e requalificação de espaços envolventes
Requalificar os espaços exteriores em Casal de S. Brás, que são utilizados atualmente para 
hortas clandestinas, através da criação de Hortas Urbanas planeadas. As hortas Urbanas 
planeadas seguem a tendência da ecoracionalização dos recursos / ecoeconomia /
verdes / cidades produtivas / renováveis / custos de gestão de espaços verdes / 
complementaridade económica do hortelão.
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Felismina Rito  
Justificação da exclusão: Os terrenos são propriedade privada.
 

Proposta 11 Remodelação do funcionamento da sinalização semafórica
Solicitar estudos e pareceres, para uma boa regulação dos semáforos, nomeadamente nas 
rotundas, onde o seu atual funcionamento pode favorecer os acidentes entre veículos como 
envolvendo os peões. Muitas vezes estes não sabem o que fazer com o acionamento dos sinais 
quando colocados nas passadeiras, nem os condutores. Assisto frequentemente a não 
respeitarem a sinalização, fruto do desconhecimento do funcionamento, pondo em risco a sua 
e as outras vidas, ao passarem com o vermelho, amarelo etc. Também as travagens são 
agressivas, uma vez mais devido ao não conhecimento de como funciona. Por vezes os peões 
também não acionam o respetivo sinal da passadeira, por pensarem que está avariado (devido 
ao amarelo intermitente) O bom funcionamento da Rotunda das Portas de Benfica, é um bom 
exemplo a seguir, nomeadamente na Rotunda Mário Soares, Rotunda de Alfornelos e Rotunda 
das Pedralvas. Não é possível indicar a sua posição no mapa, visto que ainda não estão 
contempladas, fica a aproximação, visto que as três Rotundas estão perto umas das outras, 
como se pode ver na figura em anexo.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: João José de Oliveira Morgado 
Justificação da exclusão: A remodelação do funcionamento da si
proposta requer uma avaliação e estudo aprofundados por parte dos serviços autárquicos, não 
se enquadrando no âmbito do OP.
 

Proposta 15 Entrada da Cidade Norte pela IC16 
Na sequência da Estratégica Municipal de Reabilitação Urbana que tem vindo a ser 
desenvolvida, à semelhança do foi realizado por exemplo nas Portas da Amadora (Benfica), 
Viaduto Estrada Salvador Allende, Entrada da Cidade por Queluz (Lido), ou Entrada da C
EN117 (Borel) torna-se necessária uma intervenção similar num dos principais acessos e 

  
Instalação de Hortas Urbanas S. Brás e requalificação de espaços envolventes

Requalificar os espaços exteriores em Casal de S. Brás, que são utilizados atualmente para 
hortas clandestinas, através da criação de Hortas Urbanas planeadas. As hortas Urbanas 
planeadas seguem a tendência da ecoracionalização dos recursos / ecoeconomia /
verdes / cidades produtivas / renováveis / custos de gestão de espaços verdes / 
complementaridade económica do hortelão. 

 
s terrenos são propriedade privada. 

Remodelação do funcionamento da sinalização semafórica 
Solicitar estudos e pareceres, para uma boa regulação dos semáforos, nomeadamente nas 
rotundas, onde o seu atual funcionamento pode favorecer os acidentes entre veículos como 

as vezes estes não sabem o que fazer com o acionamento dos sinais 
quando colocados nas passadeiras, nem os condutores. Assisto frequentemente a não 
respeitarem a sinalização, fruto do desconhecimento do funcionamento, pondo em risco a sua 

, ao passarem com o vermelho, amarelo etc. Também as travagens são 
agressivas, uma vez mais devido ao não conhecimento de como funciona. Por vezes os peões 
também não acionam o respetivo sinal da passadeira, por pensarem que está avariado (devido 

o intermitente) O bom funcionamento da Rotunda das Portas de Benfica, é um bom 
exemplo a seguir, nomeadamente na Rotunda Mário Soares, Rotunda de Alfornelos e Rotunda 
das Pedralvas. Não é possível indicar a sua posição no mapa, visto que ainda não estão 

ntempladas, fica a aproximação, visto que as três Rotundas estão perto umas das outras, 
como se pode ver na figura em anexo. 

João José de Oliveira Morgado  
A remodelação do funcionamento da sinalização semafórica 

proposta requer uma avaliação e estudo aprofundados por parte dos serviços autárquicos, não 
se enquadrando no âmbito do OP. 

Entrada da Cidade Norte pela IC16 - Intervenção 
Na sequência da Estratégica Municipal de Reabilitação Urbana que tem vindo a ser 
desenvolvida, à semelhança do foi realizado por exemplo nas Portas da Amadora (Benfica), 
Viaduto Estrada Salvador Allende, Entrada da Cidade por Queluz (Lido), ou Entrada da C

se necessária uma intervenção similar num dos principais acessos e 
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Instalação de Hortas Urbanas S. Brás e requalificação de espaços envolventes 
Requalificar os espaços exteriores em Casal de S. Brás, que são utilizados atualmente para 
hortas clandestinas, através da criação de Hortas Urbanas planeadas. As hortas Urbanas 
planeadas seguem a tendência da ecoracionalização dos recursos / ecoeconomia / planos 
verdes / cidades produtivas / renováveis / custos de gestão de espaços verdes / 

Solicitar estudos e pareceres, para uma boa regulação dos semáforos, nomeadamente nas 
rotundas, onde o seu atual funcionamento pode favorecer os acidentes entre veículos como 

as vezes estes não sabem o que fazer com o acionamento dos sinais 
quando colocados nas passadeiras, nem os condutores. Assisto frequentemente a não 
respeitarem a sinalização, fruto do desconhecimento do funcionamento, pondo em risco a sua 

, ao passarem com o vermelho, amarelo etc. Também as travagens são 
agressivas, uma vez mais devido ao não conhecimento de como funciona. Por vezes os peões 
também não acionam o respetivo sinal da passadeira, por pensarem que está avariado (devido 

o intermitente) O bom funcionamento da Rotunda das Portas de Benfica, é um bom 
exemplo a seguir, nomeadamente na Rotunda Mário Soares, Rotunda de Alfornelos e Rotunda 
das Pedralvas. Não é possível indicar a sua posição no mapa, visto que ainda não estão 

ntempladas, fica a aproximação, visto que as três Rotundas estão perto umas das outras, 

nalização semafórica 
proposta requer uma avaliação e estudo aprofundados por parte dos serviços autárquicos, não 

Na sequência da Estratégica Municipal de Reabilitação Urbana que tem vindo a ser 
desenvolvida, à semelhança do foi realizado por exemplo nas Portas da Amadora (Benfica), 
Viaduto Estrada Salvador Allende, Entrada da Cidade por Queluz (Lido), ou Entrada da Cidade 

se necessária uma intervenção similar num dos principais acessos e 



 

entradas Norte da Cidade pela IC16. No âmbito da intervenção, sensibilizar a empresa 
concessionária IC16 para uma correta sinalização das suas saídas. A título de 
que dá acesso à zona de A-da
não têm qualquer menção na sinalização, referindo apenas as zonas de Caneças e Belas. O 
local tem uma deficiente sinalização e cria uma imagem descuidad
Com a futura construção do Parque das Artes e do Desporto esta zona carece da 
implementação de uma intervenção geral; Zona limítrofe de dois Concelhos (Sintra e Odivelas) 
é um local privilegiado em termos de visibilidade na criaçã
cuidada, moderna e apelativa.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Pedro Miguel Raposo Dias
Justificação da exclusão: Este é um
Infraestruturas de Portugal. 
 

Proposta 16 Logotipo inovador 
Criação de algo único e inovador, algo grande o suficiente para ser legível a centenas de 
metros e ainda assim, com pormenor digno de grandes planos fotográficos. O imponente 
logotipo (ver foto anexo) estaria associado ao
proposta apresentada seria na vertente norte do referido Parque, elaborado em vegetação 
indicada para o efeito, por forma a ir ao encontro do espaço verde, baixar custos e 
manutenção. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Pedro Miguel Raposo Dias
Justificação da exclusão: O projeto do Parque das Artes e do Desporto 
encontra-se em fase de concurso público para a sua execução. 
Este projeto terá associada a 
projetos e iniciativas promovidas pela Autarquia.
 

Proposta 17 Limpeza e Manutenção do Parque Urbano do Zambujal
Este parque necessita da seguinte manutenção: 
arvoredo, na Rua Dr. Luís Madureira. Está repleta de lixo tal como mostra as fotografias que 
anexo. - Nesta mesma rua, os caixotes de lixo situados também na cercadura 
abateram o chão e o piso encontra
cardiofitness estão estragados e precisam de manutenção. 
linha de água também estão degradadas e o lixo acumulado ao longo 

  
entradas Norte da Cidade pela IC16. No âmbito da intervenção, sensibilizar a empresa 
concessionária IC16 para uma correta sinalização das suas saídas. A título de 

da-Beja e Alto dos Moinhos da Funcheira (Concelho da Amadora) 
não têm qualquer menção na sinalização, referindo apenas as zonas de Caneças e Belas. O 
local tem uma deficiente sinalização e cria uma imagem descuidada do Concelho da Amadora. 
Com a futura construção do Parque das Artes e do Desporto esta zona carece da 
implementação de uma intervenção geral; Zona limítrofe de dois Concelhos (Sintra e Odivelas) 
é um local privilegiado em termos de visibilidade na criação de uma imagem da cidade mais 
cuidada, moderna e apelativa. 

Pedro Miguel Raposo Dias  
Este é um processo que carece de articulação entre a CMA e 
 

inovador - Identificativo Amadora 
Criação de algo único e inovador, algo grande o suficiente para ser legível a centenas de 
metros e ainda assim, com pormenor digno de grandes planos fotográficos. O imponente 
logotipo (ver foto anexo) estaria associado ao futuro Parque das Artes e do Desporto, a 
proposta apresentada seria na vertente norte do referido Parque, elaborado em vegetação 
indicada para o efeito, por forma a ir ao encontro do espaço verde, baixar custos e 

Pedro Miguel Raposo Dias  
O projeto do Parque das Artes e do Desporto 

se em fase de concurso público para a sua execução.  
a “Marca Amadora” na sua divulgação, à semelhanç

projetos e iniciativas promovidas pela Autarquia. 

Limpeza e Manutenção do Parque Urbano do Zambujal 
Este parque necessita da seguinte manutenção: - É necessário limpar toda a cercadura em 
arvoredo, na Rua Dr. Luís Madureira. Está repleta de lixo tal como mostra as fotografias que 

Nesta mesma rua, os caixotes de lixo situados também na cercadura 
abateram o chão e o piso encontra-se muito perigoso; - Alguns equipamentos do circuito de 
cardiofitness estão estragados e precisam de manutenção. - As pontes que se encontram na 
linha de água também estão degradadas e o lixo acumulado ao longo de toda a linha de água 
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entradas Norte da Cidade pela IC16. No âmbito da intervenção, sensibilizar a empresa 
concessionária IC16 para uma correta sinalização das suas saídas. A título de exemplo a saída 

Beja e Alto dos Moinhos da Funcheira (Concelho da Amadora) 
não têm qualquer menção na sinalização, referindo apenas as zonas de Caneças e Belas. O 

a do Concelho da Amadora. 
Com a futura construção do Parque das Artes e do Desporto esta zona carece da 
implementação de uma intervenção geral; Zona limítrofe de dois Concelhos (Sintra e Odivelas) 

o de uma imagem da cidade mais 

entre a CMA e as 

Criação de algo único e inovador, algo grande o suficiente para ser legível a centenas de 
metros e ainda assim, com pormenor digno de grandes planos fotográficos. O imponente 

futuro Parque das Artes e do Desporto, a 
proposta apresentada seria na vertente norte do referido Parque, elaborado em vegetação 
indicada para o efeito, por forma a ir ao encontro do espaço verde, baixar custos e 

O projeto do Parque das Artes e do Desporto está aprovado e 

, à semelhança de outros 

É necessário limpar toda a cercadura em 
arvoredo, na Rua Dr. Luís Madureira. Está repleta de lixo tal como mostra as fotografias que 

Nesta mesma rua, os caixotes de lixo situados também na cercadura do parque, 
Alguns equipamentos do circuito de 

As pontes que se encontram na 
de toda a linha de água 



 

também é muito. É necessário dar alguma atenção à manutenção dos espaços verdes que se 
vão criando, sob pena de se irem degradando de forma permanente.
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Ana Luísa Martins Antunes Agostinho
Justificação da exclusão: Já 
redor do contentor para deposição de r
retirada dos resíduos depositados na linha de água durante o mês de agosto.
 

Proposta 18 Criação de jardim verde junto estação comboio Reboleira
Foram recentemente efetuadas obras de remodelação na Avenida Dom Carlos I (junto à 
estação de comboios da Reboleira), obras essas inseridas no projecto "Metro da Reboleira" 
Houve no entanto um espaço verde que ficou por remodelar. Esse local encontra
atualmente cheio de ervas, e completamente abandonado. O dito local encontra
oposto ao da entrada da estação de comboios da reboleira, ou seja, quando nos deslocamos 
pela Avenida Dom Carlos I no sentido Buraca, fica do lado direito. Sugiro assim que esse 
espaço seja requalificado, em simultâneo com o que foi feiro na zona envolvente. Penso que a 
criação de um jardim nesse espaço seria a melhor opção.
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: André Ricardo Nunes
Justificação da exclusão: O terreno é
 

Proposta 20 Hortas Urbanas 
Implementação de áreas, em terrenos do concelho, para afectação a hortas sociais. Estas 
hortas estariam sujeitas a candidaturas a reside
Freguesia: Amadora 
Proponente: Rui Pauio Ferreira Emídio
Justificação da exclusão: A localização proposta é em terrenos que são
 

Proposta 22 Semáforo ou lombo ou outro método na Av. D. José I
Colocar um semáforo ou lomba ou barreiras sonoras de modo a evitar alguém seja atropelado 
na descida da D. José I entre o Pingo doce e a Pastelaria Flor do Campo.
Freguesia: Venteira 

  
também é muito. É necessário dar alguma atenção à manutenção dos espaços verdes que se 
vão criando, sob pena de se irem degradando de forma permanente. 

Ana Luísa Martins Antunes Agostinho  
 não se observa a situação descrita referente ao pavimento em 

redor do contentor para deposição de resíduos urbanos indiferenciados, e que e
retirada dos resíduos depositados na linha de água durante o mês de agosto. 

Criação de jardim verde junto estação comboio Reboleira 
Foram recentemente efetuadas obras de remodelação na Avenida Dom Carlos I (junto à 
estação de comboios da Reboleira), obras essas inseridas no projecto "Metro da Reboleira" 

spaço verde que ficou por remodelar. Esse local encontra
atualmente cheio de ervas, e completamente abandonado. O dito local encontra
oposto ao da entrada da estação de comboios da reboleira, ou seja, quando nos deslocamos 

Carlos I no sentido Buraca, fica do lado direito. Sugiro assim que esse 
espaço seja requalificado, em simultâneo com o que foi feiro na zona envolvente. Penso que a 
criação de um jardim nesse espaço seria a melhor opção. 

André Ricardo Nunes  
O terreno é propriedade privada. 

 
Implementação de áreas, em terrenos do concelho, para afectação a hortas sociais. Estas 
hortas estariam sujeitas a candidaturas a residentes. 

Rui Pauio Ferreira Emídio  
A localização proposta é em terrenos que são propriedade privada.

Semáforo ou lombo ou outro método na Av. D. José I 
Colocar um semáforo ou lomba ou barreiras sonoras de modo a evitar alguém seja atropelado 
na descida da D. José I entre o Pingo doce e a Pastelaria Flor do Campo. 
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também é muito. É necessário dar alguma atenção à manutenção dos espaços verdes que se 

não se observa a situação descrita referente ao pavimento em 
esíduos urbanos indiferenciados, e que está prevista a 

 

Foram recentemente efetuadas obras de remodelação na Avenida Dom Carlos I (junto à 
estação de comboios da Reboleira), obras essas inseridas no projecto "Metro da Reboleira" 

spaço verde que ficou por remodelar. Esse local encontra-se 
atualmente cheio de ervas, e completamente abandonado. O dito local encontra-se no sentido 
oposto ao da entrada da estação de comboios da reboleira, ou seja, quando nos deslocamos 

Carlos I no sentido Buraca, fica do lado direito. Sugiro assim que esse 
espaço seja requalificado, em simultâneo com o que foi feiro na zona envolvente. Penso que a 

Implementação de áreas, em terrenos do concelho, para afectação a hortas sociais. Estas 

propriedade privada. 

Colocar um semáforo ou lomba ou barreiras sonoras de modo a evitar alguém seja atropelado 



 

Proponente: José Getúlio Ferreira
Justificação da exclusão: Os 
os adequados para esta via. 
 

Proposta 23 Repor uma árvore frente ao número 4 da Rua Pedro del Negro
Repor uma árvore frente ao nº 4 da Rua Pedro del Negro de modo a beneficiar a área.
Freguesia: Venteira 
Proponente: José Getúlio Ferreira
Justificação da exclusão: A árvore em causa será reposta no âmbito da gestão corrente da 
CMA. 
 

Proposta 24 Parque Urbano do Neudel
Esta proposta tem como objetivo a construção do parque urbano do Neudel
Águas Livres, responsabilidade do Promotor e que a Câmara Municipal nunca conseguiu 
obrigar a executar mas que em contrapartida conseguiu aprovar a construção de uma bomba 
de gasolina. Texto retirado da memória descritiva da Empreitada nº4
Câmara municipal da Amadora. A presente memória descritiva e justificativa refere
Projeto de Execução do Parque Urbano do Neudel, localizado na freguesia de Águas Livres, 
concelho da Amadora. O presente projeto tem como objetivo, n
integrada, reabilitar um espaço sem função delimitado pelas avenidas Dom António Ribeiro, 
São Jorge da Mina e Manuel Cabanas, promovendo a sua transformação em Espaço Público, 
materializando “uma vontade de recuperação cívica dos e
mesmos promoverem a necessária qualidade urbana que a cidadania exige. Deste modo, e 
num âmbito global, o objetivo deste estudo integrado passa pela concretização de todo um 
conjunto de medidas e estratégias conducentes à tr
intervencionada. Definiram-se assim ações específicas tendentes a uma alteração substancial 
das realidades urbanísticas e sociais em presença, tendo como objetivo a requalificação da 
“Imagem Urbana”. Nessas ações haverá 
requalificando e criando “espaços públicos”. 
alinhamentos arbóreos e requalificando áreas de estadia e lazer pré
de mobiliário capaz de potenciar uma vivência urbana. 
estacionamento. - A garantia da existência nos passeios de um espaço de circulação livre e 
contínuo para assegurar as acessibilidades. Os trabalhos e cuidados a ter em obra são a seguir 
descritos, não dispensando a consulta das Condições Técnicas Especiais (CTE).
Freguesia: Águas Livres 

  
José Getúlio Ferreira  

 semáforos e lombas existentes na Av. D. José I 
 

Repor uma árvore frente ao número 4 da Rua Pedro del Negro 
Repor uma árvore frente ao nº 4 da Rua Pedro del Negro de modo a beneficiar a área.

José Getúlio Ferreira  
árvore em causa será reposta no âmbito da gestão corrente da 

Parque Urbano do Neudel 
Esta proposta tem como objetivo a construção do parque urbano do Neudel
Águas Livres, responsabilidade do Promotor e que a Câmara Municipal nunca conseguiu 
obrigar a executar mas que em contrapartida conseguiu aprovar a construção de uma bomba 
de gasolina. Texto retirado da memória descritiva da Empreitada nº49/15, lançada pela 
Câmara municipal da Amadora. A presente memória descritiva e justificativa refere
Projeto de Execução do Parque Urbano do Neudel, localizado na freguesia de Águas Livres, 
concelho da Amadora. O presente projeto tem como objetivo, no âmbito de uma conceção 
integrada, reabilitar um espaço sem função delimitado pelas avenidas Dom António Ribeiro, 
São Jorge da Mina e Manuel Cabanas, promovendo a sua transformação em Espaço Público, 
materializando “uma vontade de recuperação cívica dos espaços urbanos“, no sentido dos 
mesmos promoverem a necessária qualidade urbana que a cidadania exige. Deste modo, e 
num âmbito global, o objetivo deste estudo integrado passa pela concretização de todo um 
conjunto de medidas e estratégias conducentes à transformação profunda de toda a área 

se assim ações específicas tendentes a uma alteração substancial 
das realidades urbanísticas e sociais em presença, tendo como objetivo a requalificação da 
“Imagem Urbana”. Nessas ações haverá a destacar: - O melhoramento do ambiente urbano 
requalificando e criando “espaços públicos”. - O reforço da estrutura verde local implantando 
alinhamentos arbóreos e requalificando áreas de estadia e lazer pré-existentes. 

de potenciar uma vivência urbana. - A criação de bolsas de 
A garantia da existência nos passeios de um espaço de circulação livre e 

contínuo para assegurar as acessibilidades. Os trabalhos e cuidados a ter em obra são a seguir 
não dispensando a consulta das Condições Técnicas Especiais (CTE).
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existentes na Av. D. José I são considerados 

 
Repor uma árvore frente ao nº 4 da Rua Pedro del Negro de modo a beneficiar a área. 

árvore em causa será reposta no âmbito da gestão corrente da 

Esta proposta tem como objetivo a construção do parque urbano do Neudel na freguesia de 
Águas Livres, responsabilidade do Promotor e que a Câmara Municipal nunca conseguiu 
obrigar a executar mas que em contrapartida conseguiu aprovar a construção de uma bomba 

9/15, lançada pela 
Câmara municipal da Amadora. A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao 
Projeto de Execução do Parque Urbano do Neudel, localizado na freguesia de Águas Livres, 

o âmbito de uma conceção 
integrada, reabilitar um espaço sem função delimitado pelas avenidas Dom António Ribeiro, 
São Jorge da Mina e Manuel Cabanas, promovendo a sua transformação em Espaço Público, 

spaços urbanos“, no sentido dos 
mesmos promoverem a necessária qualidade urbana que a cidadania exige. Deste modo, e 
num âmbito global, o objetivo deste estudo integrado passa pela concretização de todo um 

ansformação profunda de toda a área 
se assim ações específicas tendentes a uma alteração substancial 

das realidades urbanísticas e sociais em presença, tendo como objetivo a requalificação da 
O melhoramento do ambiente urbano 

O reforço da estrutura verde local implantando 
existentes. - A instalação 

A criação de bolsas de 
A garantia da existência nos passeios de um espaço de circulação livre e 

contínuo para assegurar as acessibilidades. Os trabalhos e cuidados a ter em obra são a seguir 
não dispensando a consulta das Condições Técnicas Especiais (CTE). 



 

Proponente: Teresa Isabel Calado Martins
Justificação da exclusão: A obra
ser iniciada a sua execução. 
 

Proposta 25 Mediação de Conflitos em Contexto Escolar e Familiar
Familiar-Mente é um projeto que surgiu da necessidade de responder a algumas lacunas na 
comunidade local no que respeita à mediação de conflitos familiares e escolares, 
competências parentais, psicologia clínica e inteligência emocional. Trabalhando de modo 
individual ou através de sessões de grupo em todas as áreas identificadas, disponibiliza
ainda um leque de workshop sobre temáticas atuais e relacionadas com a família.
Freguesia: amadora 
Proponente: Rita Paulo Gomes
Justificação da exclusão: No âmbito do II Plano
do EIXO II - Prevenir a Violência na Amadora, foram definidas ações a implementar em 
contexto escolar, tais como acompanhamento e divulgação de atividades de prevenção da 
violência nos Agrupamentos de Escolas
prevenção da violência no namoro; Dinamização de ações de prevenção e sensibilização para a 
violência a realizar na iniciativa AmadoraEduca. 
Todas as ações desenvolvidas contam também com a parceria da Divis
da CMA, da CPCJ Amadora e do envolvimento dos AE e das entidades com competência em 
matéria de infância e juventude (ECMIJ). Para além deste, o município dispõe ainda do Plano 
Local de Prevenção dos Maus tratos na infância e juvent
de forma integrada no âmbito da promoção das competências parentais, pessoais e sociais, 
em colaboração com as ECMIJ.
Por outro lado, e caso os agrupamentos de escolas estejam interessados em implementar 
projetos nas suas escolas, a CMA poderá eventualmente financiá
ao PAPSE (Programa de Apoio aos Projetos Socio
critérios deste programa. 
 

Proposta 26 Renovação e aquisição para espaço público, projeto de 
Antiga Rua das Fontainhas, junto à Praceta Actor Francisco Lopes Ribeiro. Aquisição por parte 
da Câmara das habitações muito degradadas e sem qualquer utilização. Esta zona estando 
muito degradada, apresenta vários riscos para a saúde pública,
espaço público e completamente reordenada, proporcionando um agradável espaço de lazer, 

  
Teresa Isabel Calado Martins  

obra já foi adjudicada e aguarda visto do Tribunal de Contas para 

Mediação de Conflitos em Contexto Escolar e Familiar 
é um projeto que surgiu da necessidade de responder a algumas lacunas na 

comunidade local no que respeita à mediação de conflitos familiares e escolares, 
competências parentais, psicologia clínica e inteligência emocional. Trabalhando de modo 

u através de sessões de grupo em todas as áreas identificadas, disponibiliza
ainda um leque de workshop sobre temáticas atuais e relacionadas com a família.

Rita Paulo Gomes  
No âmbito do II Plano Municipal Contra a Violência 2015

iolência na Amadora, foram definidas ações a implementar em 
contexto escolar, tais como acompanhamento e divulgação de atividades de prevenção da 
violência nos Agrupamentos de Escolas, Comemoração do Dia da Não Violência; Ações de 
prevenção da violência no namoro; Dinamização de ações de prevenção e sensibilização para a 
violência a realizar na iniciativa AmadoraEduca.  
Todas as ações desenvolvidas contam também com a parceria da Divisão de Intervenção Social 
da CMA, da CPCJ Amadora e do envolvimento dos AE e das entidades com competência em 
matéria de infância e juventude (ECMIJ). Para além deste, o município dispõe ainda do Plano 
Local de Prevenção dos Maus tratos na infância e juventude - CNPCJR, que também intervém 
de forma integrada no âmbito da promoção das competências parentais, pessoais e sociais, 

boração com as ECMIJ. 
Por outro lado, e caso os agrupamentos de escolas estejam interessados em implementar 

escolas, a CMA poderá eventualmente financiá-los no âmbito de candidatura 
ao PAPSE (Programa de Apoio aos Projetos Socio-Educativos), de acordo com as regras e 

Renovação e aquisição para espaço público, projeto de reabilitação
Antiga Rua das Fontainhas, junto à Praceta Actor Francisco Lopes Ribeiro. Aquisição por parte 
da Câmara das habitações muito degradadas e sem qualquer utilização. Esta zona estando 
muito degradada, apresenta vários riscos para a saúde pública, podendo ser enquadrada no 
espaço público e completamente reordenada, proporcionando um agradável espaço de lazer, 
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já foi adjudicada e aguarda visto do Tribunal de Contas para 

é um projeto que surgiu da necessidade de responder a algumas lacunas na 
comunidade local no que respeita à mediação de conflitos familiares e escolares, 
competências parentais, psicologia clínica e inteligência emocional. Trabalhando de modo 

u através de sessões de grupo em todas as áreas identificadas, disponibiliza-se 
ainda um leque de workshop sobre temáticas atuais e relacionadas com a família. 

a 2015-17, a partir 
iolência na Amadora, foram definidas ações a implementar em 

contexto escolar, tais como acompanhamento e divulgação de atividades de prevenção da 
, Comemoração do Dia da Não Violência; Ações de 

prevenção da violência no namoro; Dinamização de ações de prevenção e sensibilização para a 

ão de Intervenção Social 
da CMA, da CPCJ Amadora e do envolvimento dos AE e das entidades com competência em 
matéria de infância e juventude (ECMIJ). Para além deste, o município dispõe ainda do Plano 

CNPCJR, que também intervém 
de forma integrada no âmbito da promoção das competências parentais, pessoais e sociais, 

Por outro lado, e caso os agrupamentos de escolas estejam interessados em implementar 
los no âmbito de candidatura 

Educativos), de acordo com as regras e 

reabilitação 
Antiga Rua das Fontainhas, junto à Praceta Actor Francisco Lopes Ribeiro. Aquisição por parte 
da Câmara das habitações muito degradadas e sem qualquer utilização. Esta zona estando 

podendo ser enquadrada no 
espaço público e completamente reordenada, proporcionando um agradável espaço de lazer, 



 

aliado também a mais algum espaço de estacionamento e colocando esta entrada como uma 
entrada emblemática da Amadora, num espaço que se encon
Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: João José de Oliveira Morgado
Justificação da exclusão: O terreno é
Os serviços autárquicos vêm
propriedade privada, estando a
intimação à reparação do conjunto edificado e limpeza da área adjacente.
É do conhecimento dos serviços autárquicos 
reabilitação do edificado assim que tiverem concluído o processo de partilhas da herança 
decorrente do óbito recente do anterior proprietário.
 

Proposta 27 Requalificação do passeio ciclo
A requalificação do passeio ciclo
desporto, o lazer e o contacto com a natureza. Este passeio ciclo
aproveitado, elevando o seu valor ambiental e patrimonial, nomeadamente a 
visibilidade/alcance da vista durante o dia e noit
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Joaquim Lourenço
Justificação da exclusão: Na zona proposta vai
cuja obra já foi adjudicada. 
 

Proposta 29 Requalificação do espaço em frente à R. César 
Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega
Alguns dos fatores determinantes no bem
poluição, a degradação, a falta de espaços verdes, a insegurança, etc. que em conjugação com 
o ritmo da vida atual, pode produzir profundas alterações, comprometedoras sobretudo da 
saúde e da interação social. Requalificar o espaço em frente à R. César de Oliveira e ao lado do 
Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega (quando de frente para entr
Complexo Desportivo, este espaço fica do lado direito). Caso o terreno não seja da autarquia, a 
proposta teria que envolver a aquisição. A requalificação teria que envolver um estudo por 
parte dos técnicos qualificados da autarquia verific
vários equipamentos/zonas: zona verde e lazer, bar/restaurante panorâmico para 

  
aliado também a mais algum espaço de estacionamento e colocando esta entrada como uma 
entrada emblemática da Amadora, num espaço que se encontra quase ele todo já reordenado.

Venda Nova 
João José de Oliveira Morgado  

O terreno é propriedade privada. 
autárquicos vêm acompanhando de perto a situação destas construções

propriedade privada, estando a correr nos serviços de Polícia Municipal 
intimação à reparação do conjunto edificado e limpeza da área adjacente. 

dos serviços autárquicos que os proprietários pretendem promover a 
tação do edificado assim que tiverem concluído o processo de partilhas da herança 

decorrente do óbito recente do anterior proprietário. 

Requalificação do passeio ciclo-pedonal do Parque da Boba 
A requalificação do passeio ciclo-pedonal do Parque da Boba promove o entretenimento, o 
desporto, o lazer e o contacto com a natureza. Este passeio ciclo-pedonal deveria ser melhor 
aproveitado, elevando o seu valor ambiental e patrimonial, nomeadamente a 
visibilidade/alcance da vista durante o dia e noite que é fantástica/o. 

Joaquim Lourenço  
Na zona proposta vai ser criado o Parque das Artes e do Desporto 

Requalificação do espaço em frente à R. César de Oliveira e ao lado do 
Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega 
Alguns dos fatores determinantes no bem-estar das populações nas áreas residenciais são a 
poluição, a degradação, a falta de espaços verdes, a insegurança, etc. que em conjugação com 

ritmo da vida atual, pode produzir profundas alterações, comprometedoras sobretudo da 
saúde e da interação social. Requalificar o espaço em frente à R. César de Oliveira e ao lado do 
Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega (quando de frente para entr
Complexo Desportivo, este espaço fica do lado direito). Caso o terreno não seja da autarquia, a 
proposta teria que envolver a aquisição. A requalificação teria que envolver um estudo por 
parte dos técnicos qualificados da autarquia verificando a possibilidade de implantação de 
vários equipamentos/zonas: zona verde e lazer, bar/restaurante panorâmico para 
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aliado também a mais algum espaço de estacionamento e colocando esta entrada como uma 
tra quase ele todo já reordenado. 

acompanhando de perto a situação destas construções de 
nos serviços de Polícia Municipal um processo de 

que os proprietários pretendem promover a 
tação do edificado assim que tiverem concluído o processo de partilhas da herança 

ue da Boba promove o entretenimento, o 
pedonal deveria ser melhor 

aproveitado, elevando o seu valor ambiental e patrimonial, nomeadamente a 

ser criado o Parque das Artes e do Desporto 

de Oliveira e ao lado do 

estar das populações nas áreas residenciais são a 
poluição, a degradação, a falta de espaços verdes, a insegurança, etc. que em conjugação com 

ritmo da vida atual, pode produzir profundas alterações, comprometedoras sobretudo da 
saúde e da interação social. Requalificar o espaço em frente à R. César de Oliveira e ao lado do 
Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega (quando de frente para entrada principal do 
Complexo Desportivo, este espaço fica do lado direito). Caso o terreno não seja da autarquia, a 
proposta teria que envolver a aquisição. A requalificação teria que envolver um estudo por 

ando a possibilidade de implantação de 
vários equipamentos/zonas: zona verde e lazer, bar/restaurante panorâmico para 



 

concessionar através da Câmara Municipal da Amadora, parque de estacionamento, parque 
infantil, parque sénior, etc. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Alcina Fernandes Pires 
Justificação da exclusão: Na zona proposta vai ser criado o Parque das Artes e do Desporto 
cuja obra já foi adjudicada. 
 

Proposta 31 Barreiras Acústicas Amadora
Tendo a Refer por mais que uma vez alegado falta de verbas. Sugere
com a instalação de Barreiras Acústicas entre a estação de comboio da Amadora e o limite do 
concelho junto às escolas. A instalação destas barreiras prevê melhorar os níveis de ruído
todos os moradores da Venteira e Mina de Água.
Freguesia: Venteira 
Proponente: Rui Santos  
Justificação da exclusão: As barreiras acústicas na linha férrea são da responsabilidade da 
REFER. 
 

Proposta 32 Reabilitação das Barreiras Acústicas ao longo da 
O Município da Amadora é dividido pela linha ferroviária de Sintra. Atualmente as barreiras 
sonoras encontram-se degradadas, sujas e cheias de tags. Pretende
desta proposta dar uma nova imagem da cidade a todos os passage
transporte ferroviário e que cruzam o município através da utilização do comboio. A ideia será 
intervir artisticamente nas barreiras, pintando
personalidades, factos históricos, património cl
público e municipal. Da mesma forma que já se realizou algumas intervenções de arte urbana 
em eixos rodoviários em parceria com as Estradas de Portugal, esta proposta poderia ser 
realizada em parceria com a REFER
participar na iniciativa, através da identificação de propostas para as intervenções e na 
participação para a pintura dos murais ao longo do canal ferroviário. Dada a extensão das 
barreiras acústicas ao longo da linha ferroviária, esta iniciativa podia incidir apenas uma 
pequena extensão que posteriormente, ao longo de algum tempo, poderia ser concluída. Uma 
outra sugestão seria aproveitar a extensão das barreiras e contar uma história, visível a todos 
os utilizadores. 
Freguesia: Amadora 

  
concessionar através da Câmara Municipal da Amadora, parque de estacionamento, parque 

Alcina Fernandes Pires  
Na zona proposta vai ser criado o Parque das Artes e do Desporto 

Barreiras Acústicas Amadora-Queluz 
por mais que uma vez alegado falta de verbas. Sugere-se que a CMA avance 

com a instalação de Barreiras Acústicas entre a estação de comboio da Amadora e o limite do 
concelho junto às escolas. A instalação destas barreiras prevê melhorar os níveis de ruído
todos os moradores da Venteira e Mina de Água. 

As barreiras acústicas na linha férrea são da responsabilidade da 

Reabilitação das Barreiras Acústicas ao longo da Linha Férrea 
O Município da Amadora é dividido pela linha ferroviária de Sintra. Atualmente as barreiras 

se degradadas, sujas e cheias de tags. Pretende-se com a apresentação 
desta proposta dar uma nova imagem da cidade a todos os passageiros que utilizam o 
transporte ferroviário e que cruzam o município através da utilização do comboio. A ideia será 
intervir artisticamente nas barreiras, pintando-as com elementos identificativos da amadora: 
personalidades, factos históricos, património classificado: monumentos nacionais, interesse 
público e municipal. Da mesma forma que já se realizou algumas intervenções de arte urbana 
em eixos rodoviários em parceria com as Estradas de Portugal, esta proposta poderia ser 
realizada em parceria com a REFER e a CP, envolvendo também a população, a qual poderia 
participar na iniciativa, através da identificação de propostas para as intervenções e na 
participação para a pintura dos murais ao longo do canal ferroviário. Dada a extensão das 

o longo da linha ferroviária, esta iniciativa podia incidir apenas uma 
pequena extensão que posteriormente, ao longo de algum tempo, poderia ser concluída. Uma 
outra sugestão seria aproveitar a extensão das barreiras e contar uma história, visível a todos 
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concessionar através da Câmara Municipal da Amadora, parque de estacionamento, parque 

Na zona proposta vai ser criado o Parque das Artes e do Desporto 

se que a CMA avance 
com a instalação de Barreiras Acústicas entre a estação de comboio da Amadora e o limite do 
concelho junto às escolas. A instalação destas barreiras prevê melhorar os níveis de ruído de 

As barreiras acústicas na linha férrea são da responsabilidade da 

O Município da Amadora é dividido pela linha ferroviária de Sintra. Atualmente as barreiras 
se com a apresentação 

iros que utilizam o 
transporte ferroviário e que cruzam o município através da utilização do comboio. A ideia será 

as com elementos identificativos da amadora: 
assificado: monumentos nacionais, interesse 

público e municipal. Da mesma forma que já se realizou algumas intervenções de arte urbana 
em eixos rodoviários em parceria com as Estradas de Portugal, esta proposta poderia ser 

e a CP, envolvendo também a população, a qual poderia 
participar na iniciativa, através da identificação de propostas para as intervenções e na 
participação para a pintura dos murais ao longo do canal ferroviário. Dada a extensão das 

o longo da linha ferroviária, esta iniciativa podia incidir apenas uma 
pequena extensão que posteriormente, ao longo de algum tempo, poderia ser concluída. Uma 
outra sugestão seria aproveitar a extensão das barreiras e contar uma história, visível a todos 



 

Proponente: Fernando Ferreira
Justificação da exclusão: As barreiras acústicas na linha férrea são da responsabilidade da 
REFER, empresa com a qual a CMA
A pintura das barreiras acústicas 
 

Proposta 34 Parque subterrâneo
Reativação do plano/projecto de construção de alguns parques de estacionamento 
subterrâneos no interior dos bairros, nomeadamente, na Urbanização de Alfornelos.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Vasco Manuel Martins de Matos
Justificação da exclusão: O projeto de construção destes parques nos bairros pressupunha a 
intervenção das associações de moradores, as quais desistiram 
financeiras e inviabilizaram a concretização do projeto.
É de realçar que em Alfornelos tem havido um considerável reforço na oferta de 
estacionamento. 
 

Proposta 35 Revitalização das zonas verdes nos Moinhos da Funcheira
Nos Moinhos da Funcheira existem três áreas verdes que se estendem da Estrada da Central, à 
Rua José Galvão, à Rua Dra. Madalena Perdigão até às ruínas do Moinho. Essas zonas têm 
alguns eucaliptos (alguns secos), um parque infantil, uma pista pedonal e apa
exercício físico. Proponho a revitalização do local com plantação de novas árvores, colocação 
de caixotes do lixo (para os dejectos dos animais de estimação) e alguns bebedouros ao longo 
da pista. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Maria Dulce Lopes de Figueiredo
Justificação da exclusão: O 
fitness e passeios, pelo que não se afigura necessário proceder a 
 

Proposta 36 A Biblioteca do Parque 
Central da Amadora 
Com o intuito de fomentar a leitura e promover o acesso aos livros proponho a construção de 
uma pequena estrutura (quiosque/armário) para funcionar como uma pequena biblioteca de 

  
Fernando Ferreira  

s barreiras acústicas na linha férrea são da responsabilidade da 
a CMA tem reunido a fim de avaliar este tipo de intervenções

A pintura das barreiras acústicas não está autorizada. 

Parque subterrâneo 
Reativação do plano/projecto de construção de alguns parques de estacionamento 
subterrâneos no interior dos bairros, nomeadamente, na Urbanização de Alfornelos.

Vasco Manuel Martins de Matos  
projeto de construção destes parques nos bairros pressupunha a 

intervenção das associações de moradores, as quais desistiram do projeto 
inviabilizaram a concretização do projeto. 

É de realçar que em Alfornelos tem havido um considerável reforço na oferta de 

Revitalização das zonas verdes nos Moinhos da Funcheira 
Nos Moinhos da Funcheira existem três áreas verdes que se estendem da Estrada da Central, à 
Rua José Galvão, à Rua Dra. Madalena Perdigão até às ruínas do Moinho. Essas zonas têm 
alguns eucaliptos (alguns secos), um parque infantil, uma pista pedonal e apa
exercício físico. Proponho a revitalização do local com plantação de novas árvores, colocação 
de caixotes do lixo (para os dejectos dos animais de estimação) e alguns bebedouros ao longo 

opes de Figueiredo  
 parque foi recuperado, tendo sido colocados equipamentos de 

fitness e passeios, pelo que não se afigura necessário proceder a novas obras.

A Biblioteca do Parque – Criação de uma biblioteca de acesso livre no Parque 

Com o intuito de fomentar a leitura e promover o acesso aos livros proponho a construção de 
uma pequena estrutura (quiosque/armário) para funcionar como uma pequena biblioteca de 
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s barreiras acústicas na linha férrea são da responsabilidade da 
avaliar este tipo de intervenções.  

Reativação do plano/projecto de construção de alguns parques de estacionamento 
subterrâneos no interior dos bairros, nomeadamente, na Urbanização de Alfornelos. 

projeto de construção destes parques nos bairros pressupunha a 
do projeto por razões 

É de realçar que em Alfornelos tem havido um considerável reforço na oferta de 

Nos Moinhos da Funcheira existem três áreas verdes que se estendem da Estrada da Central, à 
Rua José Galvão, à Rua Dra. Madalena Perdigão até às ruínas do Moinho. Essas zonas têm 
alguns eucaliptos (alguns secos), um parque infantil, uma pista pedonal e aparelhos de 
exercício físico. Proponho a revitalização do local com plantação de novas árvores, colocação 
de caixotes do lixo (para os dejectos dos animais de estimação) e alguns bebedouros ao longo 

parque foi recuperado, tendo sido colocados equipamentos de 
. 

acesso livre no Parque 

Com o intuito de fomentar a leitura e promover o acesso aos livros proponho a construção de 
uma pequena estrutura (quiosque/armário) para funcionar como uma pequena biblioteca de 



 

acesso livre em que os leitores pod
supervisão. 
A biblioteca teria horário de funcionamento de acordo com a vigilância do próprio Parque 
encerrando durante a noite. A única intervenção de um funcionário/vigilante seria proceder à 
abertura e ao encerramento da estrutura.
Para o seu acervo o objetivo seria convidar os próprios cidadãos a doarem /trocarem livros 
neste espaço, alimentando-se este projeto por si só. Contudo, caso a Câmara Municipal da 
Amadora possuísse alguns livros em exce
Localização: Parque Central nas traseiras do Eco
visibilidade. 
A estrutura poderia ser construída/idealizada pelos próprios serviços camarários (para elucidar 
a ideia anexo imagens de algumas estruturas deste tipo), deveria possuir portas de vidro 
facilitando a visualização dos livros mas também protegê
encerrá-la durante a noite e ter uma altura que permita a acessibilidade por crianças e 
em cadeira de rodas. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Paula Maria Baltazar Martins
Justificação da exclusão: A Amadora possui uma recente 
oferece valências que vão de encontro às necessidades dos munícipes, os
frequentadores assíduos da mesma.
 

Proposta 37 Trabalhos de Pavimento por concluir e mal efetuados (Junto Lidl Casal da Mira)
Foram iniciados trabalhos de melhoramento dos passeios na Avenida Raúl Rego (Perto do 
Dolce Vita Tejo) no meu entender 
escapatórias para os Autocarros, bem como o pavimento deveria ter sido alcatroado 
convenientemente... o estado em que a avenida se encontra dá a imagem de que continua em 
obras! Deveria igualmente ser aberto a saída da Avenida José Ruy (Rotunda) que efetuaria a 
ligação com a Rua da liberdade que continua há anos encerrada. Toda a zona envolvente ao 
Dolce Vita Tejo e ao Bairro Casal Mira, deveria ser urbanizado com espaços verdes uma vez 
que parece que se encontra tudo ao abandono.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Fernando Cardoso
Justificação da exclusão: A intervenção referida está em curso na Rua Rosália de C
cruzamento com a Av. Raúl Rego.
paragens de autocarros com abrigos (não se justifica a criação de recortes).
repavimentação da faixa de rodagem e a sinalização horizontal.

  
acesso livre em que os leitores poderiam levar e/ou deixar os livros sem qualquer registo ou 

A biblioteca teria horário de funcionamento de acordo com a vigilância do próprio Parque 
encerrando durante a noite. A única intervenção de um funcionário/vigilante seria proceder à 

tura e ao encerramento da estrutura. 
Para o seu acervo o objetivo seria convidar os próprios cidadãos a doarem /trocarem livros 

se este projeto por si só. Contudo, caso a Câmara Municipal da 
Amadora possuísse alguns livros em excesso também os poderia doar esporadicamente.
Localização: Parque Central nas traseiras do Eco-Espaço em frente ao lago, um sítio de maior 

A estrutura poderia ser construída/idealizada pelos próprios serviços camarários (para elucidar 
nexo imagens de algumas estruturas deste tipo), deveria possuir portas de vidro 

facilitando a visualização dos livros mas também protegê-los, uma fechadura que permita 
la durante a noite e ter uma altura que permita a acessibilidade por crianças e 

Paula Maria Baltazar Martins  
Amadora possui uma recente e moderna Biblioteca Municipal 

oferece valências que vão de encontro às necessidades dos munícipes, os
frequentadores assíduos da mesma. 

Trabalhos de Pavimento por concluir e mal efetuados (Junto Lidl Casal da Mira)
Foram iniciados trabalhos de melhoramento dos passeios na Avenida Raúl Rego (Perto do 
Dolce Vita Tejo) no meu entender mal executados, uma vez que existia espaço para efetuarem 
escapatórias para os Autocarros, bem como o pavimento deveria ter sido alcatroado 
convenientemente... o estado em que a avenida se encontra dá a imagem de que continua em 

er aberto a saída da Avenida José Ruy (Rotunda) que efetuaria a 
ligação com a Rua da liberdade que continua há anos encerrada. Toda a zona envolvente ao 
Dolce Vita Tejo e ao Bairro Casal Mira, deveria ser urbanizado com espaços verdes uma vez 

e se encontra tudo ao abandono. 

Fernando Cardoso  
A intervenção referida está em curso na Rua Rosália de C
l Rego. Foi executado o passeio para a circulação pedo

paragens de autocarros com abrigos (não se justifica a criação de recortes).
repavimentação da faixa de rodagem e a sinalização horizontal. 
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eriam levar e/ou deixar os livros sem qualquer registo ou 

A biblioteca teria horário de funcionamento de acordo com a vigilância do próprio Parque 
encerrando durante a noite. A única intervenção de um funcionário/vigilante seria proceder à 

Para o seu acervo o objetivo seria convidar os próprios cidadãos a doarem /trocarem livros 
se este projeto por si só. Contudo, caso a Câmara Municipal da 

sso também os poderia doar esporadicamente. 
Espaço em frente ao lago, um sítio de maior 

A estrutura poderia ser construída/idealizada pelos próprios serviços camarários (para elucidar 
nexo imagens de algumas estruturas deste tipo), deveria possuir portas de vidro 

los, uma fechadura que permita 
la durante a noite e ter uma altura que permita a acessibilidade por crianças e pessoas 

moderna Biblioteca Municipal que 
oferece valências que vão de encontro às necessidades dos munícipes, os quais são 

Trabalhos de Pavimento por concluir e mal efetuados (Junto Lidl Casal da Mira) 
Foram iniciados trabalhos de melhoramento dos passeios na Avenida Raúl Rego (Perto do 

mal executados, uma vez que existia espaço para efetuarem 
escapatórias para os Autocarros, bem como o pavimento deveria ter sido alcatroado 
convenientemente... o estado em que a avenida se encontra dá a imagem de que continua em 

er aberto a saída da Avenida José Ruy (Rotunda) que efetuaria a 
ligação com a Rua da liberdade que continua há anos encerrada. Toda a zona envolvente ao 
Dolce Vita Tejo e ao Bairro Casal Mira, deveria ser urbanizado com espaços verdes uma vez 

A intervenção referida está em curso na Rua Rosália de Castro e 
Foi executado o passeio para a circulação pedonal e criadas 

paragens de autocarros com abrigos (não se justifica a criação de recortes). Falta a 



 

Estava previsto executar a ligação à Rua da Liberdade pela Rua Pintora Menez, mas não foi 
possível pois o troço final que falta construir é terreno privado
 

Proposta 38 Rua das Indústrias 
Com a abertura da Estação de Metro da Reboleira, tem existido um maior fluxo de pessoas na 
Rua das Indústrias, nomeadamente no troço compreendido entre o Parque da BD 
Mônica / Maurício de Sousa e a respectiva estação. O passeio, em ambos os sent
manifestamente estreito para os transeuntes deslocarem
sendo, ao dia de hoje, impossível que dois peões transitem em simultâneo no mesmo passeio, 
sem que um se tenha que deslocar para a estrada. Também é impossível qu
mobilidade reduzida, como em cadeira de rodas, consigam deslocar
Esta situação é agravada através da existência de postes de iluminação que diminuem pontual 
mas substancialmente, o espaço útil do passeio. A minha prop
impossibilidade de alargar o passeio contíguo à antiga fábrica da Bombardier, que seja 
realizada esta intervenção no lado oposto, ie, junto ao Aqueduto das Águas Livres, reduzindo o 
espaço ocupado pelo muro ali existente. 2 
toda a extensão do percurso de forma a protegerem os peões (exemplo: rails de segurança). 3 
- Também é necessário existirem lombas. por forma a reduzirem a velocidade ali praticada por 
alguns automobilistas, uma vez 
Aqueduto (que é uma recta), não existe controlo de velocidade.
Freguesia: Falagueira – Venda Nova
Proponente: André de Lobão Soeiro Barbosa
Justificação da exclusão: As intervenções nesta zona estão 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável
 

Proposta 39 Avenida D. José I / Avenida D. Carlos I
Com a abertura da Estação de Metro da Reboleira, foi requalificada toda a envolvente da 
Estação Ferroviária da Reboleira, nomeadamente a Avenida D. José I / Avenida D. Carlos I. 
Actualmente, estas avenidas são uma artéria onde o trânsito flui equilibradame
possuem identidade estética. A minha proposta passa por colocar um separador central, à 
semelhança da intervenção realizada na R. Elias Garcia na Venda Nova, de forma a "cortar" 
visualmente o efeito de "pista" que actualmente estas Avenidas enc
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: André de Lobão Soeiro Barbosa

  
Estava previsto executar a ligação à Rua da Liberdade pela Rua Pintora Menez, mas não foi 
possível pois o troço final que falta construir é terreno privado. 

Rua das Indústrias - Passeio 
Com a abertura da Estação de Metro da Reboleira, tem existido um maior fluxo de pessoas na 
Rua das Indústrias, nomeadamente no troço compreendido entre o Parque da BD 
Mônica / Maurício de Sousa e a respectiva estação. O passeio, em ambos os sent
manifestamente estreito para os transeuntes deslocarem-se comodamente e em segurança, 
sendo, ao dia de hoje, impossível que dois peões transitem em simultâneo no mesmo passeio, 
sem que um se tenha que deslocar para a estrada. Também é impossível qu
mobilidade reduzida, como em cadeira de rodas, consigam deslocar-se em ambos os passeios. 
Esta situação é agravada através da existência de postes de iluminação que diminuem pontual 
mas substancialmente, o espaço útil do passeio. A minha proposta passa por: 1 
impossibilidade de alargar o passeio contíguo à antiga fábrica da Bombardier, que seja 
realizada esta intervenção no lado oposto, ie, junto ao Aqueduto das Águas Livres, reduzindo o 
espaço ocupado pelo muro ali existente. 2 - É necessário existirem guardas de protecção em 
toda a extensão do percurso de forma a protegerem os peões (exemplo: rails de segurança). 3 

Também é necessário existirem lombas. por forma a reduzirem a velocidade ali praticada por 
alguns automobilistas, uma vez que em praticamente todo o percurso da estrada junto ao 
Aqueduto (que é uma recta), não existe controlo de velocidade. 

Venda Nova 
André de Lobão Soeiro Barbosa  

As intervenções nesta zona estão previstas no âmbito do 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDUS). 

Avenida D. José I / Avenida D. Carlos I 
Com a abertura da Estação de Metro da Reboleira, foi requalificada toda a envolvente da 
Estação Ferroviária da Reboleira, nomeadamente a Avenida D. José I / Avenida D. Carlos I. 
Actualmente, estas avenidas são uma artéria onde o trânsito flui equilibradame
possuem identidade estética. A minha proposta passa por colocar um separador central, à 
semelhança da intervenção realizada na R. Elias Garcia na Venda Nova, de forma a "cortar" 
visualmente o efeito de "pista" que actualmente estas Avenidas encerram. 

André de Lobão Soeiro Barbosa  
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Estava previsto executar a ligação à Rua da Liberdade pela Rua Pintora Menez, mas não foi 

Com a abertura da Estação de Metro da Reboleira, tem existido um maior fluxo de pessoas na 
Rua das Indústrias, nomeadamente no troço compreendido entre o Parque da BD – Turma da 
Mônica / Maurício de Sousa e a respectiva estação. O passeio, em ambos os sentidos, é 

se comodamente e em segurança, 
sendo, ao dia de hoje, impossível que dois peões transitem em simultâneo no mesmo passeio, 
sem que um se tenha que deslocar para a estrada. Também é impossível que pessoas com 

se em ambos os passeios. 
Esta situação é agravada através da existência de postes de iluminação que diminuem pontual 

osta passa por: 1 - Na 
impossibilidade de alargar o passeio contíguo à antiga fábrica da Bombardier, que seja 
realizada esta intervenção no lado oposto, ie, junto ao Aqueduto das Águas Livres, reduzindo o 

sário existirem guardas de protecção em 
toda a extensão do percurso de forma a protegerem os peões (exemplo: rails de segurança). 3 

Também é necessário existirem lombas. por forma a reduzirem a velocidade ali praticada por 
que em praticamente todo o percurso da estrada junto ao 

previstas no âmbito do Plano 

Com a abertura da Estação de Metro da Reboleira, foi requalificada toda a envolvente da 
Estação Ferroviária da Reboleira, nomeadamente a Avenida D. José I / Avenida D. Carlos I. 
Actualmente, estas avenidas são uma artéria onde o trânsito flui equilibradamente mas não 
possuem identidade estética. A minha proposta passa por colocar um separador central, à 
semelhança da intervenção realizada na R. Elias Garcia na Venda Nova, de forma a "cortar" 



 

Justificação da exclusão: Não é exequível tecnicamente porque a via não tem largura 
suficiente. 
 

Proposta 40 Rua Maria Alda Barbosa Nogueira
Na Rua Maria Alda Barbosa Nogueira existe um muro junto à Travessa da Reboleira. Este muro 
apresenta, numa das suas secções, uma vedação em rede e outra em metal. A vedação em 
rede encontra-se em muito mau estado de conservação, conforme prova a fotografia
em anexo. Este muro também não sofre trabalhos de manutenção (pintura) desde a edificação 
da Urbanização, ou seja, há mais de 17 anos. Excepção foram os trabalhos de pintura 
realizados a 24 de Maio de 2009 junto às escadas que dão acesso a um dos 
Virgínia de Moura, mas hoje encontra
apresenta um visual abandonado, como se se tratasse de uma obra incompleta quer pela 
inexistência de acabamentos quer pelo actual estado de conse
por: 1 - Substituir a vedação em rede por uma nova em metal, como já sucede nas restantes 
secções do muro 2 - Proceder à requalificação do muro, por exemplo exemplo, com o recurso 
a uma superfície igual à existente em várias 
Prof. Vieira de Almeida (Telheiras, Lisboa) em anexo 3 
do exemplo dado da rua de Telheiras que funciona como canteiro, com plantas/árvores.
Freguesia: Falagueira – Venda N
Proponente: André de Lobão Soeiro Barbosa
Justificação da exclusão: O muro é propriedade da BA Vidro.
 

Proposta 41 Revitalizar o Ski-
Dar uma nova utilização ao espaço Ski
os jovens e famílias. Sugiro a criação de um parque infantil, a manutenção do skate park, a 
desativação do espaço de ski que é um elemento dissonante na paisagem, completamente 
desenraizado do tecido cultural e 
desportivo multiusos, com tabelas de basquetebol, por exemplo. Como é um ponto elevado, 
com uma vista até Sintra, sugiro a construção de infraestruturas de apoio para utilização como 
miradouro. Abrir uma passagem pedonal entre a Rua António Aurélio da Costa Ferreira e a Rua 
Carvalho Araújo, o que melhoraria a acessibilidade na freguesia e facilitaria a passagem à zona 
comercial do Continente Amadora aos moradores da parte noroeste da urbanização.
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Anabela Sousa Lagarto
Justificação da exclusão: A CMA já está a estudar a revitalização e reabertura do espaço.

  
Não é exequível tecnicamente porque a via não tem largura 

Rua Maria Alda Barbosa Nogueira 
Na Rua Maria Alda Barbosa Nogueira existe um muro junto à Travessa da Reboleira. Este muro 
apresenta, numa das suas secções, uma vedação em rede e outra em metal. A vedação em 

se em muito mau estado de conservação, conforme prova a fotografia
em anexo. Este muro também não sofre trabalhos de manutenção (pintura) desde a edificação 
da Urbanização, ou seja, há mais de 17 anos. Excepção foram os trabalhos de pintura 
realizados a 24 de Maio de 2009 junto às escadas que dão acesso a um dos 
Virgínia de Moura, mas hoje encontra-se a necessitar de nova intervenção. No geral, este muro 
apresenta um visual abandonado, como se se tratasse de uma obra incompleta quer pela 
inexistência de acabamentos quer pelo actual estado de conservação. A minha proposta passa 

Substituir a vedação em rede por uma nova em metal, como já sucede nas restantes 
Proceder à requalificação do muro, por exemplo exemplo, com o recurso 

a uma superfície igual à existente em várias áreas no Parque Aventura no concelho ou da Rua 
Prof. Vieira de Almeida (Telheiras, Lisboa) em anexo 3 - Cobrir o topo do muro, à semelhança 
do exemplo dado da rua de Telheiras que funciona como canteiro, com plantas/árvores.

Venda Nova 
André de Lobão Soeiro Barbosa  

muro é propriedade da BA Vidro. 

-Skate Park 
Dar uma nova utilização ao espaço Ski-Skate Park. Abrir ao público como espaço de laser para 
os jovens e famílias. Sugiro a criação de um parque infantil, a manutenção do skate park, a 
desativação do espaço de ski que é um elemento dissonante na paisagem, completamente 
desenraizado do tecido cultural e desportivo da Amadora e construção de um campo 
desportivo multiusos, com tabelas de basquetebol, por exemplo. Como é um ponto elevado, 
com uma vista até Sintra, sugiro a construção de infraestruturas de apoio para utilização como 

gem pedonal entre a Rua António Aurélio da Costa Ferreira e a Rua 
Carvalho Araújo, o que melhoraria a acessibilidade na freguesia e facilitaria a passagem à zona 
comercial do Continente Amadora aos moradores da parte noroeste da urbanização.

Anabela Sousa Lagarto  
A CMA já está a estudar a revitalização e reabertura do espaço.
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Não é exequível tecnicamente porque a via não tem largura 

Na Rua Maria Alda Barbosa Nogueira existe um muro junto à Travessa da Reboleira. Este muro 
apresenta, numa das suas secções, uma vedação em rede e outra em metal. A vedação em 

se em muito mau estado de conservação, conforme prova a fotografia enviada 
em anexo. Este muro também não sofre trabalhos de manutenção (pintura) desde a edificação 
da Urbanização, ou seja, há mais de 17 anos. Excepção foram os trabalhos de pintura 
realizados a 24 de Maio de 2009 junto às escadas que dão acesso a um dos lados da Praceta 

se a necessitar de nova intervenção. No geral, este muro 
apresenta um visual abandonado, como se se tratasse de uma obra incompleta quer pela 

rvação. A minha proposta passa 
Substituir a vedação em rede por uma nova em metal, como já sucede nas restantes 

Proceder à requalificação do muro, por exemplo exemplo, com o recurso 
áreas no Parque Aventura no concelho ou da Rua 

Cobrir o topo do muro, à semelhança 
do exemplo dado da rua de Telheiras que funciona como canteiro, com plantas/árvores. 

. Abrir ao público como espaço de laser para 
os jovens e famílias. Sugiro a criação de um parque infantil, a manutenção do skate park, a 
desativação do espaço de ski que é um elemento dissonante na paisagem, completamente 

desportivo da Amadora e construção de um campo 
desportivo multiusos, com tabelas de basquetebol, por exemplo. Como é um ponto elevado, 
com uma vista até Sintra, sugiro a construção de infraestruturas de apoio para utilização como 

gem pedonal entre a Rua António Aurélio da Costa Ferreira e a Rua 
Carvalho Araújo, o que melhoraria a acessibilidade na freguesia e facilitaria a passagem à zona 
comercial do Continente Amadora aos moradores da parte noroeste da urbanização. 

A CMA já está a estudar a revitalização e reabertura do espaço. 



 

Proposta 42 Moinho do Parque Vergílio Ferreira 
Muitos já foram os alertas feitos pelos moradores, tanto
Água, como à Câmara Municipal da Amadora, da utilização imprópria e perigosa que é feita do 
moinho degradado existente no topo do Parque. Este moinho está em avançado estado de 
degradação e é utilizado por elementos desconh
em volta do parque e atos clandestinos de vários tipos. Não obstante a esta situação 
consideramos importante mencionar que a zona é frequentada por muitas crianças que se 
deslocam com os seus familiares para b
colocando em perigo estas famílias que pretendem utilizar este equipamento para lazer.
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Maria de Fátima Cristóvinho 
Justificação da exclusão: Está a decorrer procedimento 
moinho, de modo a evitar a entrada e/ou permanência de estranhos dentro do moinho e a 
continuação da sua degradação.
 

Proposta 43 Recuperação do piso do Pavilhão Municipal José Caeiro
O Pavilhão Municipal José Caeiro, em te
a acumulação de humidade no piso. Isto impede os clubes utilizadores de realizar os jogos das 
provas oficiais em que estão inscritos. O projecto que aqui submetemos pressupõe: 1 
Recuperação integral do piso com remoção do envernizamento e reposição das marcações 
inerentes às modalidades praticadas; 2 
impossibilite a acumulação no interior do pavilhão.
Freguesia: Venteira 
Proponente: António Dias Monge
Justificação da exclusão: A gestão do pavilhão é da responsabilidade da Junta de Freguesia da 
Venteira. 
 

Proposta 44 Adequação do Pavilhão Municipal José Caeiro à sua frequência de utilização
O Pavilhão Municipal José Caeiro dispõe apenas de 2 balneários p
para equipas de arbitragem. Este facto acarreta diversos inconvenientes nas transições entre 
jogos sendo, por norma, as equipas que estão a jogar obrigadas a trazer para fora dos 
balneários as suas roupas e bagagens de modo a perm
equipem. Estes inconvenientes seriam resolvidos se fossem construídos no logradouro trazeiro 
do pavilhão: 1 - 2 Balneários para equipas; 2 
Instalações sanitárias para o p

  
Moinho do Parque Vergílio Ferreira - Moinho do Guizo 

Muitos já foram os alertas feitos pelos moradores, tanto à Junta de Freguesia de Mina de 
Água, como à Câmara Municipal da Amadora, da utilização imprópria e perigosa que é feita do 
moinho degradado existente no topo do Parque. Este moinho está em avançado estado de 
degradação e é utilizado por elementos desconhecidos e estranhos à zona para vigiar as casas 
em volta do parque e atos clandestinos de vários tipos. Não obstante a esta situação 
consideramos importante mencionar que a zona é frequentada por muitas crianças que se 
deslocam com os seus familiares para brincarem no parque infantil localizado a 500m, 
colocando em perigo estas famílias que pretendem utilizar este equipamento para lazer.

Maria de Fátima Cristóvinho  
Está a decorrer procedimento para execução do entaipamento do 

moinho, de modo a evitar a entrada e/ou permanência de estranhos dentro do moinho e a 
continuação da sua degradação. 

Recuperação do piso do Pavilhão Municipal José Caeiro 
O Pavilhão Municipal José Caeiro, em tempo chuvoso, está quase sempre impraticável devido 
a acumulação de humidade no piso. Isto impede os clubes utilizadores de realizar os jogos das 
provas oficiais em que estão inscritos. O projecto que aqui submetemos pressupõe: 1 

iso com remoção do envernizamento e reposição das marcações 
inerentes às modalidades praticadas; 2 - Instalação de sistema de climatização que 
impossibilite a acumulação no interior do pavilhão. 

António Dias Monge  
gestão do pavilhão é da responsabilidade da Junta de Freguesia da 

Adequação do Pavilhão Municipal José Caeiro à sua frequência de utilização
O Pavilhão Municipal José Caeiro dispõe apenas de 2 balneários para equipas e 1 balneário 
para equipas de arbitragem. Este facto acarreta diversos inconvenientes nas transições entre 
jogos sendo, por norma, as equipas que estão a jogar obrigadas a trazer para fora dos 
balneários as suas roupas e bagagens de modo a permitir que a equipas do jogo seguinte se 
equipem. Estes inconvenientes seriam resolvidos se fossem construídos no logradouro trazeiro 

2 Balneários para equipas; 2 - 2 Balneários para equipas de arbitragem; 3 
Instalações sanitárias para o público com remoção dos contentores actualmente existentes.
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à Junta de Freguesia de Mina de 
Água, como à Câmara Municipal da Amadora, da utilização imprópria e perigosa que é feita do 
moinho degradado existente no topo do Parque. Este moinho está em avançado estado de 

ecidos e estranhos à zona para vigiar as casas 
em volta do parque e atos clandestinos de vários tipos. Não obstante a esta situação 
consideramos importante mencionar que a zona é frequentada por muitas crianças que se 

rincarem no parque infantil localizado a 500m, 
colocando em perigo estas famílias que pretendem utilizar este equipamento para lazer. 

para execução do entaipamento do 
moinho, de modo a evitar a entrada e/ou permanência de estranhos dentro do moinho e a 

mpo chuvoso, está quase sempre impraticável devido 
a acumulação de humidade no piso. Isto impede os clubes utilizadores de realizar os jogos das 
provas oficiais em que estão inscritos. O projecto que aqui submetemos pressupõe: 1 - 

iso com remoção do envernizamento e reposição das marcações 
Instalação de sistema de climatização que 

gestão do pavilhão é da responsabilidade da Junta de Freguesia da 

Adequação do Pavilhão Municipal José Caeiro à sua frequência de utilização 
ara equipas e 1 balneário 

para equipas de arbitragem. Este facto acarreta diversos inconvenientes nas transições entre 
jogos sendo, por norma, as equipas que estão a jogar obrigadas a trazer para fora dos 

itir que a equipas do jogo seguinte se 
equipem. Estes inconvenientes seriam resolvidos se fossem construídos no logradouro trazeiro 

2 Balneários para equipas de arbitragem; 3 - 
úblico com remoção dos contentores actualmente existentes. 



 

Freguesia: Venteira 
Proponente: António Dias Monge
Justificação da exclusão: A gestão do pavilhão é da responsabilidade da Junta de Freguesia da 
Venteira. 
 

Proposta 45 Construção de um muro à 
Ultramar, Freguesia da Mina de Água
Construção de um muro a acompanhar o já existente à volta da subestação da REFER na Rua 
de Díli/Av. do Ultramar, Freguesia da Mina de Água. O muro que dá para a rua de D
de ser reparado e a vedação existente deixa passar os ruídos das máquinas e instalações 
elétricas de alta tensão, não oferecendo segurança às pessoas que por aqui passam. Esta 
construção que agora se encontra no meio de tanta habitação e é loca
pessoas e carros, merece à sua volta uma intervenção. Um muro com graffiti poderia ser uma 
boa ideia e iria, decerto, enriquecer o Mapa do Graffiti da Amadora. A Câmara tem alegado 
que o terreno é propriedade da EDP, pelo que a inte
pelo Município. Todos sabemos que, com a boa vontade da Câmara, não será difícil esta 
intervenção (exterior à subestação), podendo mesmo ser um trabalho de parceria com a EDP. 
É a própria Câmara a referir que da aç
resultado um movimento de reabilitação de alguns espaços, contribuindo para uma imagem 
da cidade mais cuidada, moderna e harmoniosa. Em anexo: Fotos da subestação na Rua de Dili 
e fotos de subestações com muros grafitados.
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Ana Bárbara Vaz Ramos Paulos
Justificação da exclusão: A área de intervenção
 

Proposta 46 Criação de julgados de paz e/ou tribunais arbitrais
Já foram criados em vários concelh
falados mas não foram criados.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Agostinho Eurico Horta Cardoso
Justificação da exclusão: Os motivos que, ao longo dos últimos anos, tem levado a CMA a não 
apresentar candidatura ao Ministério da Justiça para a criação de um Julgado de Paz no seu 
território são: 

  

António Dias Monge  
gestão do pavilhão é da responsabilidade da Junta de Freguesia da 

Construção de um muro à volta da subestação da REFER na Rua de Díli/Av. do 
Ultramar, Freguesia da Mina de Água 
Construção de um muro a acompanhar o já existente à volta da subestação da REFER na Rua 
de Díli/Av. do Ultramar, Freguesia da Mina de Água. O muro que dá para a rua de D
de ser reparado e a vedação existente deixa passar os ruídos das máquinas e instalações 
elétricas de alta tensão, não oferecendo segurança às pessoas que por aqui passam. Esta 
construção que agora se encontra no meio de tanta habitação e é local de passagem de muitas 
pessoas e carros, merece à sua volta uma intervenção. Um muro com graffiti poderia ser uma 
boa ideia e iria, decerto, enriquecer o Mapa do Graffiti da Amadora. A Câmara tem alegado 
que o terreno é propriedade da EDP, pelo que a intervenção proposta não poderá ser realizada 
pelo Município. Todos sabemos que, com a boa vontade da Câmara, não será difícil esta 
intervenção (exterior à subestação), podendo mesmo ser um trabalho de parceria com a EDP. 
É a própria Câmara a referir que da ação concertada entre a autarquia e os particulares tem 
resultado um movimento de reabilitação de alguns espaços, contribuindo para uma imagem 
da cidade mais cuidada, moderna e harmoniosa. Em anexo: Fotos da subestação na Rua de Dili 

om muros grafitados. 

Ana Bárbara Vaz Ramos Paulos  
área de intervenção é propriedade da EDP. 

Criação de julgados de paz e/ou tribunais arbitrais 
Já foram criados em vários concelhos e o nosso, um dos mais populosos do país, já foram 
falados mas não foram criados. 

Agostinho Eurico Horta Cardoso  
Os motivos que, ao longo dos últimos anos, tem levado a CMA a não 

candidatura ao Ministério da Justiça para a criação de um Julgado de Paz no seu 
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gestão do pavilhão é da responsabilidade da Junta de Freguesia da 

volta da subestação da REFER na Rua de Díli/Av. do 

Construção de um muro a acompanhar o já existente à volta da subestação da REFER na Rua 
de Díli/Av. do Ultramar, Freguesia da Mina de Água. O muro que dá para a rua de Díli precisa 
de ser reparado e a vedação existente deixa passar os ruídos das máquinas e instalações 
elétricas de alta tensão, não oferecendo segurança às pessoas que por aqui passam. Esta 

l de passagem de muitas 
pessoas e carros, merece à sua volta uma intervenção. Um muro com graffiti poderia ser uma 
boa ideia e iria, decerto, enriquecer o Mapa do Graffiti da Amadora. A Câmara tem alegado 

rvenção proposta não poderá ser realizada 
pelo Município. Todos sabemos que, com a boa vontade da Câmara, não será difícil esta 
intervenção (exterior à subestação), podendo mesmo ser um trabalho de parceria com a EDP. 

ão concertada entre a autarquia e os particulares tem 
resultado um movimento de reabilitação de alguns espaços, contribuindo para uma imagem 
da cidade mais cuidada, moderna e harmoniosa. Em anexo: Fotos da subestação na Rua de Dili 

os e o nosso, um dos mais populosos do país, já foram 

Os motivos que, ao longo dos últimos anos, tem levado a CMA a não 
candidatura ao Ministério da Justiça para a criação de um Julgado de Paz no seu 



 

Os Julgados de Paz sendo importantes na resolução de conflitos de pequena dimensão em 
matéria civil, importam, todavia, custos elevados para as respetivas autar
quem suporta quase na íntegra os custos dos Julgados de Paz são as câmaras municipais.
Na lei que estabelece a transferência de atribuições e competências para as autarquias não 
está prevista qualquer transferência de responsabilidade
os julgados de paz de meios humanos e materiais deve ser unicamente responsabilidade do 
Estado e não das autarquias. 
Em suma, enquanto o Plano de Desenvolvimento da Rede dos julgados de Paz do Ministério da 
Justiça não garantir, pelo menos, uma divisão equilibrada dos custos, esta autarquia não tem 
condições de avançar com a criação de um Julgado de Paz.
 

Proposta 47 Camaras de vídeo
O concelho da Amadora é um dos mais problemáticos em matéria de segurança. 
apresentadas propostas e revistas. Falta a sua implementação.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Agostinho Eurico Horta Cardoso
Justificação da exclusão: O 
estando a ser iniciada a implemen
 

Proposta 48 Percurso pedonal e ciclável da estação de comboios da Damaia até a estação de 
comboios da Reboleira 
Tendo agora a Reboleira concentrado na mesma estação, comboios e metro, surge a 
necessidade de requalificar a ligação das estações de comboios Reboleira à Damaia, ou seja 
percurso entre a Av. Dom Carlos I e a Rua Bartolomeu Dias. A requalificação deste tro
um percurso pedonal e ciclável será uma mais
respectiva população. A freguesia das Águas Livres não tem nenhum percurso pedonal com 
estações de exercícios físicos e esta seria uma oportunidade de ligar o p
Reboleira. A requalificação deste troço estaria também a aumentar a liberdade de escolha a 
todas as pessoas que habitam na freguesia Águas Livres e que queiram utilizar o metro.
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Teresa Isabel Cala
Justificação da exclusão: A intervenção 
 

  
Os Julgados de Paz sendo importantes na resolução de conflitos de pequena dimensão em 
matéria civil, importam, todavia, custos elevados para as respetivas autarquias, e isto porque, 
quem suporta quase na íntegra os custos dos Julgados de Paz são as câmaras municipais.
Na lei que estabelece a transferência de atribuições e competências para as autarquias não 
está prevista qualquer transferência de responsabilidades na área da justiça, pelo que, dotar 
os julgados de paz de meios humanos e materiais deve ser unicamente responsabilidade do 

 
Em suma, enquanto o Plano de Desenvolvimento da Rede dos julgados de Paz do Ministério da 

garantir, pelo menos, uma divisão equilibrada dos custos, esta autarquia não tem 
condições de avançar com a criação de um Julgado de Paz. 

Camaras de vídeo-vigilância 
O concelho da Amadora é um dos mais problemáticos em matéria de segurança. 
apresentadas propostas e revistas. Falta a sua implementação. 

Agostinho Eurico Horta Cardoso  
 processo já foi adjudicado e visado pelo Tribunal de Contas, 

implementação da videovigilância. 

Percurso pedonal e ciclável da estação de comboios da Damaia até a estação de 

Tendo agora a Reboleira concentrado na mesma estação, comboios e metro, surge a 
necessidade de requalificar a ligação das estações de comboios Reboleira à Damaia, ou seja 
percurso entre a Av. Dom Carlos I e a Rua Bartolomeu Dias. A requalificação deste tro
um percurso pedonal e ciclável será uma mais-valia para ambas as freguesias envolvidas e 
respectiva população. A freguesia das Águas Livres não tem nenhum percurso pedonal com 
estações de exercícios físicos e esta seria uma oportunidade de ligar o percurso já existente na 
Reboleira. A requalificação deste troço estaria também a aumentar a liberdade de escolha a 
todas as pessoas que habitam na freguesia Águas Livres e que queiram utilizar o metro.

Teresa Isabel Calado Martins  
ntervenção está prevista no âmbito do PEDUS. 
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Os Julgados de Paz sendo importantes na resolução de conflitos de pequena dimensão em 
quias, e isto porque, 

quem suporta quase na íntegra os custos dos Julgados de Paz são as câmaras municipais. 
Na lei que estabelece a transferência de atribuições e competências para as autarquias não 

área da justiça, pelo que, dotar 
os julgados de paz de meios humanos e materiais deve ser unicamente responsabilidade do 

Em suma, enquanto o Plano de Desenvolvimento da Rede dos julgados de Paz do Ministério da 
garantir, pelo menos, uma divisão equilibrada dos custos, esta autarquia não tem 

O concelho da Amadora é um dos mais problemáticos em matéria de segurança. Já foram 

adjudicado e visado pelo Tribunal de Contas, 

Percurso pedonal e ciclável da estação de comboios da Damaia até a estação de 

Tendo agora a Reboleira concentrado na mesma estação, comboios e metro, surge a 
necessidade de requalificar a ligação das estações de comboios Reboleira à Damaia, ou seja 
percurso entre a Av. Dom Carlos I e a Rua Bartolomeu Dias. A requalificação deste troço com 

valia para ambas as freguesias envolvidas e 
respectiva população. A freguesia das Águas Livres não tem nenhum percurso pedonal com 

ercurso já existente na 
Reboleira. A requalificação deste troço estaria também a aumentar a liberdade de escolha a 
todas as pessoas que habitam na freguesia Águas Livres e que queiram utilizar o metro. 



 

Proposta 49 Desnivelamento de passeios junto a passadeiras e colocação de pilaretes em 
redor dos mesmos 
A minha proposta vem dirigida a várias franjas da sociedade, quer
mobilidade reduzida, idosos etc. Sugiro que sejam desnivelados os passeios junto a 
passadeiras de forma a que os cidadãos de mobilidade reduzida (em cadeira de rodas, por 
exemplo) deixem de ter um pequeno grande obstáculo que 
ajuda para conseguir subir para o passeio ou pelo fato de não o conseguirem terem de circular 
pela estrada. Gostaria também que junto às passadeiras fosse colocado um piso rugoso 
específico para cidadãos invisuais de forma 
minimizando também o risco de sofrerem um acidente por estarem fora das passadeiras. E 
para completar seriam colocados pilaretes em redor dos acessos às passadeiras para impedir 
os veículos de estacionar em c
obstáculos que dificultem pessoas em cadeira de rodas, invisuais e de todos os cidadãos que 
tenham dificuldades de locomoção. Vamos transformar a cidade da Amadora numa cidade 
livre de obstáculos e mais segura a pessoas com mobilidade reduzida.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Ricardo Jorge Pereira Robles
Justificação da exclusão: Estas intervenções têm sido efetuadas de forma enquadrada com as 
obras realizadas. 
 

Proposta 50 Reabilitação, conclusão e 
e pedonais do Plano Casas do Lago
Pretende-se com esta proposta, que sejam concluídas as infraestruturas, espaços verdes, 
caminhos e demais espaços lúdicos pelo qual todos os moradores da urbanização Casas do 
Lago adquiriram neste local as suas residências, nomeadamente, os caminhos pedona
ligação ao Hospital Amadora
Urbanização entre a mesma e o IC19, nomeadamente, a construção do possível lago, bem 
como as zonas de lazer, piscinas e cortes de ténis, num formato, quem sabe, de c
cotas aberto a todos os munícipes, à semelhança do Clube de Tenis da Amadora, no terreno 
entre as Ruas Baden Powel e Av. da Cruz Vermelha Portuguesa, conforme prospeto mostrado 
na altura da venda dos imóveis e que segue em anexo. Relativamente ao 
infraestruturas, pretende-se que sejam realizados melhoramentos, limpezas e incentivos à 
ocupação dos terrenos junto da Av. da Cruz Vermelha Portuguesa por empresas ou espaços 
comerciais e turísticos que tragam mais
breve nenhum tipo de estruturas, que os mesmo espaços sejam convertidos em espaços 
verdes provisórios e amplos, ou zonas de recreio e de pratica de desporto, com campos de 
jogos, circuitos de manutenção e jardins, à semelhanç

  
Desnivelamento de passeios junto a passadeiras e colocação de pilaretes em 

A minha proposta vem dirigida a várias franjas da sociedade, quer sejam cidadãos invisuais, de 
mobilidade reduzida, idosos etc. Sugiro que sejam desnivelados os passeios junto a 
passadeiras de forma a que os cidadãos de mobilidade reduzida (em cadeira de rodas, por 
exemplo) deixem de ter um pequeno grande obstáculo que é o de deixarem de necessitar de 
ajuda para conseguir subir para o passeio ou pelo fato de não o conseguirem terem de circular 
pela estrada. Gostaria também que junto às passadeiras fosse colocado um piso rugoso 
específico para cidadãos invisuais de forma a que percebam que estão junto a uma passadeira 
minimizando também o risco de sofrerem um acidente por estarem fora das passadeiras. E 
para completar seriam colocados pilaretes em redor dos acessos às passadeiras para impedir 
os veículos de estacionar em cima do acesso à mesma mantendo o seu acesso livre de 
obstáculos que dificultem pessoas em cadeira de rodas, invisuais e de todos os cidadãos que 
tenham dificuldades de locomoção. Vamos transformar a cidade da Amadora numa cidade 

segura a pessoas com mobilidade reduzida. 

Ricardo Jorge Pereira Robles  
Estas intervenções têm sido efetuadas de forma enquadrada com as 

Reabilitação, conclusão e impulsionamento das infraestruturas e espaços verdes 
e pedonais do Plano Casas do Lago 

se com esta proposta, que sejam concluídas as infraestruturas, espaços verdes, 
caminhos e demais espaços lúdicos pelo qual todos os moradores da urbanização Casas do 
Lago adquiriram neste local as suas residências, nomeadamente, os caminhos pedona
ligação ao Hospital Amadora-Sintra, zonas pedonais e de espaços verdes no fundo da 
Urbanização entre a mesma e o IC19, nomeadamente, a construção do possível lago, bem 
como as zonas de lazer, piscinas e cortes de ténis, num formato, quem sabe, de c
cotas aberto a todos os munícipes, à semelhança do Clube de Tenis da Amadora, no terreno 
entre as Ruas Baden Powel e Av. da Cruz Vermelha Portuguesa, conforme prospeto mostrado 
na altura da venda dos imóveis e que segue em anexo. Relativamente ao impulsionamento das 

se que sejam realizados melhoramentos, limpezas e incentivos à 
ocupação dos terrenos junto da Av. da Cruz Vermelha Portuguesa por empresas ou espaços 
comerciais e turísticos que tragam mais-valias ao local ou caso não sejam construídos para 
breve nenhum tipo de estruturas, que os mesmo espaços sejam convertidos em espaços 
verdes provisórios e amplos, ou zonas de recreio e de pratica de desporto, com campos de 
jogos, circuitos de manutenção e jardins, à semelhança de espaços como alguns parques 
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Desnivelamento de passeios junto a passadeiras e colocação de pilaretes em 

sejam cidadãos invisuais, de 
mobilidade reduzida, idosos etc. Sugiro que sejam desnivelados os passeios junto a 
passadeiras de forma a que os cidadãos de mobilidade reduzida (em cadeira de rodas, por 

é o de deixarem de necessitar de 
ajuda para conseguir subir para o passeio ou pelo fato de não o conseguirem terem de circular 
pela estrada. Gostaria também que junto às passadeiras fosse colocado um piso rugoso 

a que percebam que estão junto a uma passadeira 
minimizando também o risco de sofrerem um acidente por estarem fora das passadeiras. E 
para completar seriam colocados pilaretes em redor dos acessos às passadeiras para impedir 

ima do acesso à mesma mantendo o seu acesso livre de 
obstáculos que dificultem pessoas em cadeira de rodas, invisuais e de todos os cidadãos que 
tenham dificuldades de locomoção. Vamos transformar a cidade da Amadora numa cidade 

Estas intervenções têm sido efetuadas de forma enquadrada com as 

impulsionamento das infraestruturas e espaços verdes 

se com esta proposta, que sejam concluídas as infraestruturas, espaços verdes, 
caminhos e demais espaços lúdicos pelo qual todos os moradores da urbanização Casas do 
Lago adquiriram neste local as suas residências, nomeadamente, os caminhos pedonais e de 

Sintra, zonas pedonais e de espaços verdes no fundo da 
Urbanização entre a mesma e o IC19, nomeadamente, a construção do possível lago, bem 
como as zonas de lazer, piscinas e cortes de ténis, num formato, quem sabe, de clube com 
cotas aberto a todos os munícipes, à semelhança do Clube de Tenis da Amadora, no terreno 
entre as Ruas Baden Powel e Av. da Cruz Vermelha Portuguesa, conforme prospeto mostrado 

impulsionamento das 
se que sejam realizados melhoramentos, limpezas e incentivos à 

ocupação dos terrenos junto da Av. da Cruz Vermelha Portuguesa por empresas ou espaços 
aso não sejam construídos para 

breve nenhum tipo de estruturas, que os mesmo espaços sejam convertidos em espaços 
verdes provisórios e amplos, ou zonas de recreio e de pratica de desporto, com campos de 

a de espaços como alguns parques 



 

públicos no nosso conselho e que sejam uma zona de complemento às pistas de manutenção a 
passar na zona. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: Amílcar Lopes Ferreira
Justificação da exclusão: 
rececionadas pela CMA. 
 

Proposta 51 Instalação de aparelhos de ginástica/circuito de manutenção no Parque 
Aventura (Freguesia da Falagueira
O Parque Aventura é, sem dúvida, uma mais
meu ver, a sua utilização, por parte dos munícipes, está ainda longe de atingir o desejado 
quer em em termos de quantidade, quer de qualidade. Pessoalmente, considero que, para 
atingir toda a sua plenitude e corresponder aos objetivos para os qu
carece da instalação de aparelhos de ginástica/circuito de manutenção no sentido de permitir 
aos seus frequentadores desenvolverem uma atividade física regular neste espaço. Apesar de 
o Parque Aventura ter sido requalificado no âmb
através da instalação de um circuito de manutenção composto por 7 equipamentos, ao longo 
da pista de caminhada, a verdade é que se veio a verificar que esses equipamentos instalados 
não resistiram ao tempo - e ao van
novos aparelhos de ginástica/circuito de manutenção semelhantes aos que existem em muitos 
outros locais do concelho (por exemplo, em Alfornelos, junto ao Bairro 11 de março, ou na 
Reboleira, junto à estação da CP) e não do mesmo tipo daqueles que lá foram instalados 
aquando do Orçamento Participativo de 2012.
Freguesia: Falagueira – Venda Nova
Proponente: Carlos Miguel Carapinha Paixão Mendes Pereira
Justificação da exclusão: O circuito existente no 
de equipamentos adequados à prática de exercício físico, que são complementares. 
Está prevista a reposição das estações danificadas por forma a garantir a uti
segurança. 
 

Proposta 52 Parque Olímpico 
Oliveira, junto ao Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega)
Num ano em que irão decorrer Jogos Olímpicos (2016), e uma vez que se trata de um 
equipamento que - pelo que conheço 
construção daquilo que designarei como "Parque Olímpico". Assim, o objetivo fundamental é 

  
públicos no nosso conselho e que sejam uma zona de complemento às pistas de manutenção a 

Amílcar Lopes Ferreira  
 As obras realizadas na urbanização já estão concluídas e 

Instalação de aparelhos de ginástica/circuito de manutenção no Parque 
Aventura (Freguesia da Falagueira-Venda Nova) 
O Parque Aventura é, sem dúvida, uma mais-valia da freguesia da Falagueira
meu ver, a sua utilização, por parte dos munícipes, está ainda longe de atingir o desejado 
quer em em termos de quantidade, quer de qualidade. Pessoalmente, considero que, para 
atingir toda a sua plenitude e corresponder aos objetivos para os quais foi criado, o parque 
carece da instalação de aparelhos de ginástica/circuito de manutenção no sentido de permitir 
aos seus frequentadores desenvolverem uma atividade física regular neste espaço. Apesar de 
o Parque Aventura ter sido requalificado no âmbito do Orçamento Participativo de 2012, 
através da instalação de um circuito de manutenção composto por 7 equipamentos, ao longo 
da pista de caminhada, a verdade é que se veio a verificar que esses equipamentos instalados 

e ao vandalismo. Assim, entendo como necessária a instalação de 
novos aparelhos de ginástica/circuito de manutenção semelhantes aos que existem em muitos 
outros locais do concelho (por exemplo, em Alfornelos, junto ao Bairro 11 de março, ou na 

stação da CP) e não do mesmo tipo daqueles que lá foram instalados 
aquando do Orçamento Participativo de 2012. 

Venda Nova 
Carlos Miguel Carapinha Paixão Mendes Pereira  

O circuito existente no Parque Aventura é constituído por sequência 
de equipamentos adequados à prática de exercício físico, que são complementares. 
Está prevista a reposição das estações danificadas por forma a garantir a uti

Parque Olímpico - Amadora, cidade das Olimpíadas (final da Rua César de 
Oliveira, junto ao Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega) 
Num ano em que irão decorrer Jogos Olímpicos (2016), e uma vez que se trata de um 

pelo que conheço - não existem em local algum do país, sugiro a 
construção daquilo que designarei como "Parque Olímpico". Assim, o objetivo fundamental é 
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públicos no nosso conselho e que sejam uma zona de complemento às pistas de manutenção a 

já estão concluídas e 

Instalação de aparelhos de ginástica/circuito de manutenção no Parque 

valia da freguesia da Falagueira-Venda Nova e, a 
meu ver, a sua utilização, por parte dos munícipes, está ainda longe de atingir o desejado - 
quer em em termos de quantidade, quer de qualidade. Pessoalmente, considero que, para 

ais foi criado, o parque 
carece da instalação de aparelhos de ginástica/circuito de manutenção no sentido de permitir 
aos seus frequentadores desenvolverem uma atividade física regular neste espaço. Apesar de 

ito do Orçamento Participativo de 2012, 
através da instalação de um circuito de manutenção composto por 7 equipamentos, ao longo 
da pista de caminhada, a verdade é que se veio a verificar que esses equipamentos instalados 

dalismo. Assim, entendo como necessária a instalação de 
novos aparelhos de ginástica/circuito de manutenção semelhantes aos que existem em muitos 
outros locais do concelho (por exemplo, em Alfornelos, junto ao Bairro 11 de março, ou na 

stação da CP) e não do mesmo tipo daqueles que lá foram instalados 

ventura é constituído por sequência 
de equipamentos adequados à prática de exercício físico, que são complementares.  
Está prevista a reposição das estações danificadas por forma a garantir a utilização em 

madora, cidade das Olimpíadas (final da Rua César de 

Num ano em que irão decorrer Jogos Olímpicos (2016), e uma vez que se trata de um 
local algum do país, sugiro a 

construção daquilo que designarei como "Parque Olímpico". Assim, o objetivo fundamental é 



 

criar na Amadora um parque cujo tema sejam os Jogos Olímpicos. Dotada já de tantos parques 
com temas diversos (como a BD, por exemplo), 
designada como a "Cidade das Olimpíadas". O parque poderia ser composto, por exemplo, 
pelas seguintes áreas: - Espaço(s) verde(s) com zona de desportos radicais (slide, rappel, 
escalada, tiro com arco ...); -
de praia; - Campo relvado sintético para Futebol de 7; 
Auditório e salas de apoio (com estes equipamentos, poder
além do desporto propriamente dito, nomeadamente através da organização de conferências 
e, quem sabe, de eventos como Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Física 
importante é sempre estar ligado à ideia de Olimpíadas). A localização escolhida (na 
confluência das ruas César de Oliveira, Moinho da Galega e Seara de Trigo, junto ao Complexo 
Desportivo Municipal do Monte da Galega) parece
se encontrar praticamente ao abandono e degradada e tendo igualmente em atenção a 
proximidade com o Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega 
tornar a zona como uma "cidade do Desporto".
Freguesia: Amadora 
Proponente: Carlos Miguel Carapinha Paixão Mendes Pereira
Justificação da exclusão: Parte do
A CMA já está a desenvolver um
Desporto. 
 

Proposta 53 Requalificação de espaços
Na freguesia de Encosta do Sol, localidade Brandoa, existem espaços entre quarteirões, ou 
traseiras de blocos de imóveis, com largura de aproximadamente três metros, percorrendo 
toda a extensão das edificações existentes, e que são propriedade da autarquia
exemplo as traseiras da rua Tomaz Kim (não é caso único) com a rua Maria Archer e que atesto 
com fotos do que anexo. Lembro que estes espaços segundo o anterior PDM, estavam 
destinados a serem utilizados para acessos a arrecadações, viaturas
(Polícia/Bombeiros) espaços ajardinados e de lazer. Com as novas regras da anterior e actual 
administração camararia, foram edificadas construções, com terraços nas traseiras dos ditos 
imóveis, que inviabilizaram a utilidade/trânsito de viat
prevista e que atrás faço referência. Caso a autarquia e junta de freguesia respectiva estejam 
desatentos, informo que os ditos espaços, têm como única utilidade, o crescimento de ervas 
daninhas, proliferação/ habita
lagartos e ratos de grande porte, sendo, ainda, um considerável perigo para o risco de 
incêndios, dado o “matagal” existente, lembrando que estamos no pino do verão. Tendo em 
conta o atrás exposto, recomendo que com urgência, sejam tomadas medidas consideradas 
necessárias, por quem de direito, autarquia/junta, no sentido de que no mínimo, os espaços 

  
criar na Amadora um parque cujo tema sejam os Jogos Olímpicos. Dotada já de tantos parques 
com temas diversos (como a BD, por exemplo), a amadora poderia, assim, passar a ser 
designada como a "Cidade das Olimpíadas". O parque poderia ser composto, por exemplo, 

Espaço(s) verde(s) com zona de desportos radicais (slide, rappel, 
- Espaço com campos de modalidades olímpicas, como o voleibol 

Campo relvado sintético para Futebol de 7; - Campo(s) de Padel; 
Auditório e salas de apoio (com estes equipamentos, poder-se-ia dar a este espaço outra vida, 

mente dito, nomeadamente através da organização de conferências 
e, quem sabe, de eventos como Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Física 
importante é sempre estar ligado à ideia de Olimpíadas). A localização escolhida (na 

de Oliveira, Moinho da Galega e Seara de Trigo, junto ao Complexo 
Desportivo Municipal do Monte da Galega) parece-me interessante, tendo em conta o facto de 
se encontrar praticamente ao abandono e degradada e tendo igualmente em atenção a 

o Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega -
tornar a zona como uma "cidade do Desporto". 

Carlos Miguel Carapinha Paixão Mendes Pereira  
Parte do terreno é propriedade privada. 

desenvolver um projeto similar próximo deste local, o Parque das Artes e do 

Requalificação de espaços 
Na freguesia de Encosta do Sol, localidade Brandoa, existem espaços entre quarteirões, ou 
traseiras de blocos de imóveis, com largura de aproximadamente três metros, percorrendo 
toda a extensão das edificações existentes, e que são propriedade da autarquia
exemplo as traseiras da rua Tomaz Kim (não é caso único) com a rua Maria Archer e que atesto 
com fotos do que anexo. Lembro que estes espaços segundo o anterior PDM, estavam 
destinados a serem utilizados para acessos a arrecadações, viaturas
(Polícia/Bombeiros) espaços ajardinados e de lazer. Com as novas regras da anterior e actual 
administração camararia, foram edificadas construções, com terraços nas traseiras dos ditos 
imóveis, que inviabilizaram a utilidade/trânsito de viaturas e pedonal, que estava inicialmente 
prevista e que atrás faço referência. Caso a autarquia e junta de freguesia respectiva estejam 
desatentos, informo que os ditos espaços, têm como única utilidade, o crescimento de ervas 
daninhas, proliferação/ habitat e guarida de toda a espécie de bichos, incluindo cobras, 
lagartos e ratos de grande porte, sendo, ainda, um considerável perigo para o risco de 
incêndios, dado o “matagal” existente, lembrando que estamos no pino do verão. Tendo em 

recomendo que com urgência, sejam tomadas medidas consideradas 
necessárias, por quem de direito, autarquia/junta, no sentido de que no mínimo, os espaços 
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criar na Amadora um parque cujo tema sejam os Jogos Olímpicos. Dotada já de tantos parques 
a amadora poderia, assim, passar a ser 

designada como a "Cidade das Olimpíadas". O parque poderia ser composto, por exemplo, 
Espaço(s) verde(s) com zona de desportos radicais (slide, rappel, 

om campos de modalidades olímpicas, como o voleibol 
Campo(s) de Padel; - Pequeno 
ia dar a este espaço outra vida, 

mente dito, nomeadamente através da organização de conferências 
e, quem sabe, de eventos como Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Física - o 
importante é sempre estar ligado à ideia de Olimpíadas). A localização escolhida (na 

de Oliveira, Moinho da Galega e Seara de Trigo, junto ao Complexo 
me interessante, tendo em conta o facto de 

se encontrar praticamente ao abandono e degradada e tendo igualmente em atenção a 
- o que permitiria 

projeto similar próximo deste local, o Parque das Artes e do 

Na freguesia de Encosta do Sol, localidade Brandoa, existem espaços entre quarteirões, ou 
traseiras de blocos de imóveis, com largura de aproximadamente três metros, percorrendo 
toda a extensão das edificações existentes, e que são propriedade da autarquia, que dou como 
exemplo as traseiras da rua Tomaz Kim (não é caso único) com a rua Maria Archer e que atesto 
com fotos do que anexo. Lembro que estes espaços segundo o anterior PDM, estavam 
destinados a serem utilizados para acessos a arrecadações, viaturas de emergência 
(Polícia/Bombeiros) espaços ajardinados e de lazer. Com as novas regras da anterior e actual 
administração camararia, foram edificadas construções, com terraços nas traseiras dos ditos 

uras e pedonal, que estava inicialmente 
prevista e que atrás faço referência. Caso a autarquia e junta de freguesia respectiva estejam 
desatentos, informo que os ditos espaços, têm como única utilidade, o crescimento de ervas 

t e guarida de toda a espécie de bichos, incluindo cobras, 
lagartos e ratos de grande porte, sendo, ainda, um considerável perigo para o risco de 
incêndios, dado o “matagal” existente, lembrando que estamos no pino do verão. Tendo em 

recomendo que com urgência, sejam tomadas medidas consideradas 
necessárias, por quem de direito, autarquia/junta, no sentido de que no mínimo, os espaços 



 

referidos, possam ser devidamente limpos de toda a espécie de detritos e animais, podendo e 
devendo (em meu entendimento) ser criada uma “rotina” futura, no sentido de evitar, que se 
repitam estas situações complicadas de higiene pública.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Armando Esteves Ferreira
Justificação da exclusão: É uma faixa de terreno entre
de domínio público, estando já prevista
agosto. 
 

Proposta 56 Recuperação do Palácio Condes da Lousã
O Palácio Condes da Lousã, na Damaia (Águas Livres) precisa de uma recuperação e 
transformação urgentes. Tendo em conta a sua importância para o concelho da Amadora, não 
podemos deixar que o palácio continue em ruínas, tornando toda a zona envolvente (incl
o seu jardim) muito inseguros 
que o acesso ao edifício, praticamente devoluto, é muito fácil; como para os restantes 
munícipes que por ali passam diariamente. Passo a citar o site da Câ
Amadora sobre este imóvel: "Localizado na freguesia das Águas Livres, o imóvel dominou em 
tempos um vasto território, na então aldeia da Damaia, encontrando
por uma urbanização dos anos 60. A construção do edifício d
central da fachada norte sido restaurado no Século XIX. Trata
da região lisboeta, com reboco cor
particular cujo orago era a Nossa Senhora
múltiplos telhados que compõem o edifício e os conjuntos de painéis de azulejos. Da sua 
história, sabe-se que em 1813 a quinta era habitada apenas pelos caseiros e que, na primeira 
década do Século XX, viveu lá
Câmara Municipal da Amadora adquiriu o imóvel, com o objetivo de assegurar a sua 
preservação, estando prevista a reabilitação e reconversão do mesmo em centro cultural e 
espaço de lazer, numa intervenção a realizar no âmbito do programa comunitário Urban II. A 
Quinta dos Condes da Lousã foi classificada como Imóvel de Interesse Público, pela publicação 
em Diário da República de 24 de dezembro de 2012." Tendo isto, as obras de reabilitação 
pararam há muitos anos, quando a empresa a quem foi adjudicada a obra entrou em falência. 
Desde aí, o palácio está cair aos poucos. A minha proposta prende
palácio e meio envolvente num equipamento cultural da freguesia, quer fosse um museu
centro cultural, centro de exposições de artistas locais, centro recreativo, etc. O mais 
importante é não deixar um imóvel com esta História ficar cada vez mais e mais destruído e ao 
abandono. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Inês Moreira dos Santos

  
referidos, possam ser devidamente limpos de toda a espécie de detritos e animais, podendo e 

em meu entendimento) ser criada uma “rotina” futura, no sentido de evitar, que se 
repitam estas situações complicadas de higiene pública. 

Armando Esteves Ferreira  
uma faixa de terreno entre traseiras de prédios, maioritariamente 

domínio público, estando já prevista a intervenção de limpeza do espaço durante o mês de 

Recuperação do Palácio Condes da Lousã 
O Palácio Condes da Lousã, na Damaia (Águas Livres) precisa de uma recuperação e 
transformação urgentes. Tendo em conta a sua importância para o concelho da Amadora, não 
podemos deixar que o palácio continue em ruínas, tornando toda a zona envolvente (incl
o seu jardim) muito inseguros - tanto para as crianças que por vezes o gostam de "explorar" já 
que o acesso ao edifício, praticamente devoluto, é muito fácil; como para os restantes 
munícipes que por ali passam diariamente. Passo a citar o site da Câmara Municipal da 
Amadora sobre este imóvel: "Localizado na freguesia das Águas Livres, o imóvel dominou em 
tempos um vasto território, na então aldeia da Damaia, encontrando-se atualmente rodeado 
por uma urbanização dos anos 60. A construção do edifício data do Século XVIII, tendo o corpo 
central da fachada norte sido restaurado no Século XIX. Trata-se de uma casa de campo típica 
da região lisboeta, com reboco cor-de-rosa e pilastras de pedra que possuía uma capela 
particular cujo orago era a Nossa Senhora da Conceição. Do seu conjunto destacam
múltiplos telhados que compõem o edifício e os conjuntos de painéis de azulejos. Da sua 

se que em 1813 a quinta era habitada apenas pelos caseiros e que, na primeira 
década do Século XX, viveu lá o Padre Himalaya, famoso pelas suas invenções. Em 2003, a 
Câmara Municipal da Amadora adquiriu o imóvel, com o objetivo de assegurar a sua 
preservação, estando prevista a reabilitação e reconversão do mesmo em centro cultural e 

venção a realizar no âmbito do programa comunitário Urban II. A 
Quinta dos Condes da Lousã foi classificada como Imóvel de Interesse Público, pela publicação 
em Diário da República de 24 de dezembro de 2012." Tendo isto, as obras de reabilitação 

muitos anos, quando a empresa a quem foi adjudicada a obra entrou em falência. 
Desde aí, o palácio está cair aos poucos. A minha proposta prende-se com a transformação do 
palácio e meio envolvente num equipamento cultural da freguesia, quer fosse um museu
centro cultural, centro de exposições de artistas locais, centro recreativo, etc. O mais 
importante é não deixar um imóvel com esta História ficar cada vez mais e mais destruído e ao 

Inês Moreira dos Santos  
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referidos, possam ser devidamente limpos de toda a espécie de detritos e animais, podendo e 
em meu entendimento) ser criada uma “rotina” futura, no sentido de evitar, que se 

traseiras de prédios, maioritariamente 
espaço durante o mês de 

O Palácio Condes da Lousã, na Damaia (Águas Livres) precisa de uma recuperação e 
transformação urgentes. Tendo em conta a sua importância para o concelho da Amadora, não 
podemos deixar que o palácio continue em ruínas, tornando toda a zona envolvente (incluindo 

tanto para as crianças que por vezes o gostam de "explorar" já 
que o acesso ao edifício, praticamente devoluto, é muito fácil; como para os restantes 

mara Municipal da 
Amadora sobre este imóvel: "Localizado na freguesia das Águas Livres, o imóvel dominou em 

se atualmente rodeado 
ata do Século XVIII, tendo o corpo 

se de uma casa de campo típica 
rosa e pilastras de pedra que possuía uma capela 

da Conceição. Do seu conjunto destacam-se os 
múltiplos telhados que compõem o edifício e os conjuntos de painéis de azulejos. Da sua 

se que em 1813 a quinta era habitada apenas pelos caseiros e que, na primeira 
o Padre Himalaya, famoso pelas suas invenções. Em 2003, a 

Câmara Municipal da Amadora adquiriu o imóvel, com o objetivo de assegurar a sua 
preservação, estando prevista a reabilitação e reconversão do mesmo em centro cultural e 

venção a realizar no âmbito do programa comunitário Urban II. A 
Quinta dos Condes da Lousã foi classificada como Imóvel de Interesse Público, pela publicação 
em Diário da República de 24 de dezembro de 2012." Tendo isto, as obras de reabilitação 

muitos anos, quando a empresa a quem foi adjudicada a obra entrou em falência. 
se com a transformação do 

palácio e meio envolvente num equipamento cultural da freguesia, quer fosse um museu, 
centro cultural, centro de exposições de artistas locais, centro recreativo, etc. O mais 
importante é não deixar um imóvel com esta História ficar cada vez mais e mais destruído e ao 



 

Justificação da exclusão: A requalificação ultrapassa o valor do orçamento atribuído ao OP 
2017. 
 

Proposta 58 Melhoramento do Jardim da Rua Prof. Dr. António Flores
O jardim, que está indicado como tal no site
abandonado e pode ser aproveitado. Deve haver a construção de caminhos internos, com 
colocação de mobiliário urbano simples e uma perola para aproveitar o sistema de vistas (tipo 
mirador). Deverá ter a plantação de esp
para melhor definição das áreas. Poderá ter uma zona de churrasco, com mobiliário urbano 
próprio. Atendendo à dimensão, seria adequado a instalação de uma zona com equipamentos 
fitness. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Fátima Gomes  
Justificação da exclusão: O referido espaço é a Matinha da Reboleira e 
serviços autárquicos.  
A CMA não coloca equipamentos para churrascos, 
pode foguear em via pública, salvo em situações excecionais devidamente autorizadas
Quanto à colocação de equipamentos de fitness, há uma oferta destes equipamentos em 
espaços próximos deste local: no Parque do Neudel, na Av. D. José I, na Av. Conde Castro 
Guimarães e no Borel. 
 

Proposta 59 Continuação ciclovia do Jardim 25 de Abril (Águas Livres) até ao Jardim dos 
Aromas e ligação posterior ao limite do concelho para continuação a Monsanto
Não consigo compreender o porquê da não continuação da ciclovia do Jardim 25 de Abril (R. 
Bartolomeu Dias) para a zona da Buraca. Assim, proponho que esta ciclovia continue pela Rua 
António Aleixo (o desnível não é significativo pois é de curta distância), Avenida da República 
para ligar ao Jardim dos Aromas. A partir do Jardim dos Aromas, dever
pelas ruas da Buraca até à rotunda da Estrada da Circunvalação, até ao limite do concelho para 
ligação mais fácil a Monsanto.
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Sónia Conceição
Justificação da exclusão: A ligação da ciclovia ao Jar
por questões técnicas. 

  
requalificação ultrapassa o valor do orçamento atribuído ao OP 

Melhoramento do Jardim da Rua Prof. Dr. António Flores 
O jardim, que está indicado como tal no site da Câmara Municipal da Amadora, está 
abandonado e pode ser aproveitado. Deve haver a construção de caminhos internos, com 
colocação de mobiliário urbano simples e uma perola para aproveitar o sistema de vistas (tipo 
mirador). Deverá ter a plantação de espécies de plantas adequadas (alfazemas, lavandas, etc.) 
para melhor definição das áreas. Poderá ter uma zona de churrasco, com mobiliário urbano 
próprio. Atendendo à dimensão, seria adequado a instalação de uma zona com equipamentos 

 
O referido espaço é a Matinha da Reboleira e 

uipamentos para churrascos, com base no Código Regulamentar não se 
ca, salvo em situações excecionais devidamente autorizadas

Quanto à colocação de equipamentos de fitness, há uma oferta destes equipamentos em 
espaços próximos deste local: no Parque do Neudel, na Av. D. José I, na Av. Conde Castro 

Continuação ciclovia do Jardim 25 de Abril (Águas Livres) até ao Jardim dos 
Aromas e ligação posterior ao limite do concelho para continuação a Monsanto
Não consigo compreender o porquê da não continuação da ciclovia do Jardim 25 de Abril (R. 

artolomeu Dias) para a zona da Buraca. Assim, proponho que esta ciclovia continue pela Rua 
António Aleixo (o desnível não é significativo pois é de curta distância), Avenida da República 
para ligar ao Jardim dos Aromas. A partir do Jardim dos Aromas, deverá ter uma nova ligação 
pelas ruas da Buraca até à rotunda da Estrada da Circunvalação, até ao limite do concelho para 
ligação mais fácil a Monsanto. 

Sónia Conceição  
ligação da ciclovia ao Jardim dos Aromas é de difícil
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requalificação ultrapassa o valor do orçamento atribuído ao OP 

da Câmara Municipal da Amadora, está 
abandonado e pode ser aproveitado. Deve haver a construção de caminhos internos, com 
colocação de mobiliário urbano simples e uma perola para aproveitar o sistema de vistas (tipo 

écies de plantas adequadas (alfazemas, lavandas, etc.) 
para melhor definição das áreas. Poderá ter uma zona de churrasco, com mobiliário urbano 
próprio. Atendendo à dimensão, seria adequado a instalação de uma zona com equipamentos 

O referido espaço é a Matinha da Reboleira e é mantido pelos 

com base no Código Regulamentar não se 
ca, salvo em situações excecionais devidamente autorizadas 

Quanto à colocação de equipamentos de fitness, há uma oferta destes equipamentos em 
espaços próximos deste local: no Parque do Neudel, na Av. D. José I, na Av. Conde Castro 

Continuação ciclovia do Jardim 25 de Abril (Águas Livres) até ao Jardim dos 
Aromas e ligação posterior ao limite do concelho para continuação a Monsanto 
Não consigo compreender o porquê da não continuação da ciclovia do Jardim 25 de Abril (R. 

artolomeu Dias) para a zona da Buraca. Assim, proponho que esta ciclovia continue pela Rua 
António Aleixo (o desnível não é significativo pois é de curta distância), Avenida da República 

á ter uma nova ligação 
pelas ruas da Buraca até à rotunda da Estrada da Circunvalação, até ao limite do concelho para 

difícil concretização 



 

No âmbito do PEDUS encontra
vez que se situa numa zona mais plana.
 

Proposta 60 Construção parque estacionamento
Na povoação de Brandoa e final (ou início) das ruas Tomaz Kim, Maria Archer e rua da 
Liberdade, encontra-se um terreno (propriedade privada) abandonado pelo proprietário e que 
tem sido aproveitado, à revelia do dono, para estacionamentos. O espaço a que me
encontra-se degradado, com enormes sulcos, valas abertas pelo correr da água, pedras soltas 
e ervas daninhas. O que se pretende, será disponibilidade/iniciativa da autarquia, visando 
encetar negociação com o proprietário do espaço, encontrando de 
de entendimento (porque não propor aluguer) recuperar o espaço com condições mínimas de 
ser utilizado para o fim proposto (estacionamento) que preferencialmente, poderia passar por 
construção de silo (proposta já registada no passa
alternativa mais económica, apenas aplanar, limpar e marcar o terreno de forma a criar 
regras/ordem no parqueamento. Lembro que falo de zona com imensas dificuldades de 
estacionamento 
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Armando Esteves Ferreira
Justificação da exclusão: O terreno é propriedade privada.

 

Proposta 62 Autocarro nocturno
Com a abertura do metro da Reboleira, justificava
autocarro, por exemplo, em parceria com a 
estação do metro e a Damaia de Cima. Tendo em conta que os transportes na freguesia 
terminam muito cedo, esta proposta prende
circularia pelo menos até à 1h0
um melhor usufruto do metropolitano aos residentes da zona. Ao mesmo tempo, contribuiria 
para uma maior segurança na freguesia e estimularia actividades nocturnas.
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Inês Moreira dos Santos
Justificação da exclusão: A Vimeca é
terrestre rodoviário no concelho da Amadora até 2018. 
 

  
No âmbito do PEDUS encontra-se prevista a continuação da ciclovia pela Av. 25 de A
vez que se situa numa zona mais plana. 

Construção parque estacionamento 
Na povoação de Brandoa e final (ou início) das ruas Tomaz Kim, Maria Archer e rua da 

se um terreno (propriedade privada) abandonado pelo proprietário e que 
tem sido aproveitado, à revelia do dono, para estacionamentos. O espaço a que me

se degradado, com enormes sulcos, valas abertas pelo correr da água, pedras soltas 
e ervas daninhas. O que se pretende, será disponibilidade/iniciativa da autarquia, visando 
encetar negociação com o proprietário do espaço, encontrando de alguma forma viabilidade 
de entendimento (porque não propor aluguer) recuperar o espaço com condições mínimas de 
ser utilizado para o fim proposto (estacionamento) que preferencialmente, poderia passar por 
construção de silo (proposta já registada no passado e rejeitada devido a falta de verba) ou 
alternativa mais económica, apenas aplanar, limpar e marcar o terreno de forma a criar 
regras/ordem no parqueamento. Lembro que falo de zona com imensas dificuldades de 

Armando Esteves Ferreira  
terreno é propriedade privada. 

Autocarro nocturno 
Com a abertura do metro da Reboleira, justificava-se a criação de um autocarro (ou mini
autocarro, por exemplo, em parceria com a Vimeca) nocturno, que fizesse a circulação entre a 
estação do metro e a Damaia de Cima. Tendo em conta que os transportes na freguesia 
terminam muito cedo, esta proposta prende-se com a criação deste transporte nocturno (que 
circularia pelo menos até à 1h00, hora de fecho do metro, ou pouco depois), proporcionando 
um melhor usufruto do metropolitano aos residentes da zona. Ao mesmo tempo, contribuiria 
para uma maior segurança na freguesia e estimularia actividades nocturnas. 

Inês Moreira dos Santos  
Vimeca é uma empresa privada que tem a concessão

terrestre rodoviário no concelho da Amadora até 2018.  
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ção da ciclovia pela Av. 25 de Abril, uma 

Na povoação de Brandoa e final (ou início) das ruas Tomaz Kim, Maria Archer e rua da 
se um terreno (propriedade privada) abandonado pelo proprietário e que 

tem sido aproveitado, à revelia do dono, para estacionamentos. O espaço a que me refiro, 
se degradado, com enormes sulcos, valas abertas pelo correr da água, pedras soltas 

e ervas daninhas. O que se pretende, será disponibilidade/iniciativa da autarquia, visando 
alguma forma viabilidade 

de entendimento (porque não propor aluguer) recuperar o espaço com condições mínimas de 
ser utilizado para o fim proposto (estacionamento) que preferencialmente, poderia passar por 

do e rejeitada devido a falta de verba) ou 
alternativa mais económica, apenas aplanar, limpar e marcar o terreno de forma a criar 
regras/ordem no parqueamento. Lembro que falo de zona com imensas dificuldades de 

se a criação de um autocarro (ou mini-
Vimeca) nocturno, que fizesse a circulação entre a 

estação do metro e a Damaia de Cima. Tendo em conta que os transportes na freguesia 
se com a criação deste transporte nocturno (que 

0, hora de fecho do metro, ou pouco depois), proporcionando 
um melhor usufruto do metropolitano aos residentes da zona. Ao mesmo tempo, contribuiria 

 

uma empresa privada que tem a concessão do transporte 



 

Proposta 63 Requalificação do matagal junto a rua Orlando Gonçalves junto ao 
Desde 1995 altura em que foram construídos os fogos da Santa Casa da Misericórdia da 
Amadora, que se aguarda uma reestruturação do matagal junto ao IC19 e que dá acesso ao 
Bairro do zambujal, em vez de vir uma empresa cortar as ervas. Aquele espaço nã
qualquer utilidade a não ser criar ratos e WC de cães? Assim proponho a colocação de 
pavimento, e a criação naquele mesmo espaço de um mini parque infantil, com colocação de 
alguns equipamentos de ginástica e posterior ligação ao circuito pedonal do 
Zambujal. 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Maria Filomena Batista Tropecelo Oliveira
Justificação da exclusão: O espaço já teve um parque infantil que foi vandalizado, assim como 
equipamentos de fitness que se encontram nas proximidades também f
que levou a Autarquia a repensar a ocupação daquele espaço. A
pinheiros, podendo ser reforçada a colocação de árvores.
 

Proposta 64 Criação de zona de lazer com biblioteca livre
Criação de uma zona de Lazer na bifurcação da Praceta Raul Proença com Rua de Castro Osório 
e R. Dr. Francisco Sousa Tavares. (ZONA DE PASSEIO) Verifica
não só utilizam este espaço (uma zona de passeio) para convívio e ativid
cartas, conversas, descansar, ler, socializar etc.), visto ser um espaço desafogado. No entanto é 
notória a falta de equipamento, de humanização e embelezamento deste espaço, de referir 
que nas imediações não existe qualquer equipam
encontrar um espaço de socialização e lazer. (que seja utilizado pelas pessoas locais) Assim 
propõe-se a execução de um feice
bancos de jardim existentes (estão em ma
jogos (foi retirada para manutenção á cerca de dois anos e não voltou a ser reposta, nesta 
mesa os bancos por motivos óbvios deverão ter encosto. * Colocação de duas floreiras com a 
dimensão e enquadramento d
Biblioteca de livre acesso (criação de um pequeno nicho com um formato de casinha ou 
armário devidamente enquadrado, com base num poste ou outro elemento já existente no 
local) que iria comportar 
encarregando de manter, fornecendo livros e revistas que irão circular pelas pessoas, criando 
também o habito de leitura em vez da apatia. Este investimento revela
exigindo a criação de grandes infraestruturas (basta para isso rentabilizar os elementos e 
equipamentos já existentes na camara),criando ao mesmo tempo uma ligação comunitária 
local bem como uma zona de socialização. Onde ao munícipes poderão efetuar algumas 
atividades. NOTA: a Criação deste tipo de biblioteca poderá e deverá ser replicada por outras 
áreas de lazer já existentes e em que se justifique. (fazer em massa não vale a pena).

  
Requalificação do matagal junto a rua Orlando Gonçalves junto ao 

Desde 1995 altura em que foram construídos os fogos da Santa Casa da Misericórdia da 
Amadora, que se aguarda uma reestruturação do matagal junto ao IC19 e que dá acesso ao 
Bairro do zambujal, em vez de vir uma empresa cortar as ervas. Aquele espaço nã
qualquer utilidade a não ser criar ratos e WC de cães? Assim proponho a colocação de 
pavimento, e a criação naquele mesmo espaço de um mini parque infantil, com colocação de 
alguns equipamentos de ginástica e posterior ligação ao circuito pedonal do 

Maria Filomena Batista Tropecelo Oliveira  
O espaço já teve um parque infantil que foi vandalizado, assim como 

equipamentos de fitness que se encontram nas proximidades também foram 
que levou a Autarquia a repensar a ocupação daquele espaço. Atualmente, o espaço tem 
pinheiros, podendo ser reforçada a colocação de árvores. 

Criação de zona de lazer com biblioteca livre 
Criação de uma zona de Lazer na bifurcação da Praceta Raul Proença com Rua de Castro Osório 
e R. Dr. Francisco Sousa Tavares. (ZONA DE PASSEIO) Verifica-se que os Munícipes seniores e 
não só utilizam este espaço (uma zona de passeio) para convívio e atividades de lazer (jogar as 
cartas, conversas, descansar, ler, socializar etc.), visto ser um espaço desafogado. No entanto é 
notória a falta de equipamento, de humanização e embelezamento deste espaço, de referir 
que nas imediações não existe qualquer equipamento de, onde os munícipes possam 
encontrar um espaço de socialização e lazer. (que seja utilizado pelas pessoas locais) Assim 

se a execução de um feice-lift do local em referência passando por: *Recuperar os 
bancos de jardim existentes (estão em mau estado de conservação) * Repôr uma 2º mesa de 
jogos (foi retirada para manutenção á cerca de dois anos e não voltou a ser reposta, nesta 
mesa os bancos por motivos óbvios deverão ter encosto. * Colocação de duas floreiras com a 
dimensão e enquadramento desejado, com o fim de Humanizar o espaço. *Instalação de uma 
Biblioteca de livre acesso (criação de um pequeno nicho com um formato de casinha ou 
armário devidamente enquadrado, com base num poste ou outro elemento já existente no 

 livros e revistas, sendo que os próprios Munícipes se vão 
encarregando de manter, fornecendo livros e revistas que irão circular pelas pessoas, criando 
também o habito de leitura em vez da apatia. Este investimento revela-se de baixo custo, não 

criação de grandes infraestruturas (basta para isso rentabilizar os elementos e 
equipamentos já existentes na camara),criando ao mesmo tempo uma ligação comunitária 
local bem como uma zona de socialização. Onde ao munícipes poderão efetuar algumas 

des. NOTA: a Criação deste tipo de biblioteca poderá e deverá ser replicada por outras 
áreas de lazer já existentes e em que se justifique. (fazer em massa não vale a pena).
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Requalificação do matagal junto a rua Orlando Gonçalves junto ao IC19 
Desde 1995 altura em que foram construídos os fogos da Santa Casa da Misericórdia da 
Amadora, que se aguarda uma reestruturação do matagal junto ao IC19 e que dá acesso ao 
Bairro do zambujal, em vez de vir uma empresa cortar as ervas. Aquele espaço não tem 
qualquer utilidade a não ser criar ratos e WC de cães? Assim proponho a colocação de 
pavimento, e a criação naquele mesmo espaço de um mini parque infantil, com colocação de 
alguns equipamentos de ginástica e posterior ligação ao circuito pedonal do Bairro do 

O espaço já teve um parque infantil que foi vandalizado, assim como 
oram vandalizados, o 

tualmente, o espaço tem 

Criação de uma zona de Lazer na bifurcação da Praceta Raul Proença com Rua de Castro Osório 
se que os Munícipes seniores e 

ades de lazer (jogar as 
cartas, conversas, descansar, ler, socializar etc.), visto ser um espaço desafogado. No entanto é 
notória a falta de equipamento, de humanização e embelezamento deste espaço, de referir 

ento de, onde os munícipes possam 
encontrar um espaço de socialização e lazer. (que seja utilizado pelas pessoas locais) Assim 

lift do local em referência passando por: *Recuperar os 
u estado de conservação) * Repôr uma 2º mesa de 

jogos (foi retirada para manutenção á cerca de dois anos e não voltou a ser reposta, nesta 
mesa os bancos por motivos óbvios deverão ter encosto. * Colocação de duas floreiras com a 

esejado, com o fim de Humanizar o espaço. *Instalação de uma 
Biblioteca de livre acesso (criação de um pequeno nicho com um formato de casinha ou 
armário devidamente enquadrado, com base num poste ou outro elemento já existente no 

livros e revistas, sendo que os próprios Munícipes se vão 
encarregando de manter, fornecendo livros e revistas que irão circular pelas pessoas, criando 

se de baixo custo, não 
criação de grandes infraestruturas (basta para isso rentabilizar os elementos e 

equipamentos já existentes na camara),criando ao mesmo tempo uma ligação comunitária 
local bem como uma zona de socialização. Onde ao munícipes poderão efetuar algumas 

des. NOTA: a Criação deste tipo de biblioteca poderá e deverá ser replicada por outras 
áreas de lazer já existentes e em que se justifique. (fazer em massa não vale a pena). 



 

Freguesia: Águas Livres 
Proponente: José Francisco Lourenço Chapuça Chapuça
Justificação da exclusão: A localização proposta 
Secundária D. João V que, aquando da intervenção
grande e moderna biblioteca.
As recomendações de reparação vão ser diligenciadas pelos servições autárquicos
serem executadas no âmbito da gestão corrente dos serviços.
 

Proposta 65 Requalificação das margens da linha de água junto à Rua D. João I
Requalificação das margens da linha de água junto à Rua D. João I de modo a aumentar a 
fruição pública de percursos pedonais e cicláveis de ligação à linha de água. Implementação de 
medidas de conservação e revitalização da linha de água, criação de infrae
junto às linhas de água potenciando as condições de fruição aos habitantes da cidade. Limpeza 
das margens assegurando o compromisso entre a potenciação da fruição do plano de água e o 
controlo de cheias. Incrementar a percepção da import
para a qualidade de vida na cidade com o objectivo de melhorar as suas condições de uso e 
fruição. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: Fernando Brito  
Justificação da exclusão: Esta proposta está incluída no
criação de áreas verdes, a requalificação do espaço urbano e o estabelecimento de um circuito 
de mobilidade suave. 
 

Proposta 66 Zona de acesso 
Depois do arranjo do parque de estacionamento do largo Vasco da Gama na freguesia
Encosta do Sol, penso que deveria ter sido o mesmo contemplado com uma estrada de acesso 
à rua João Corte Real, visto que a mesma rua poderiam usufruir melhor desse estacionamento 
bem como as outras ruas e também seria um melhor acesso para a rua Pero 
também em caso de necessidade poderia ser usufruído o mesmo pelos moradores da zona da 
parreirinha, e tiraria algum tráfego automóvel do largo 1º de Maio.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Luís Hélder de Jesus Martins
Justificação da exclusão: Não é 
terreno. 

  

José Francisco Lourenço Chapuça Chapuça  
localização proposta para a biblioteca livre é próxima da Escola 
aquando da intervenção da Parque Escolar, foi

grande e moderna biblioteca. Para além de a Amadora ter uma Biblioteca Municipal.
recomendações de reparação vão ser diligenciadas pelos servições autárquicos

serem executadas no âmbito da gestão corrente dos serviços. 

Requalificação das margens da linha de água junto à Rua D. João I
Requalificação das margens da linha de água junto à Rua D. João I de modo a aumentar a 
fruição pública de percursos pedonais e cicláveis de ligação à linha de água. Implementação de 
medidas de conservação e revitalização da linha de água, criação de infraestruturas de lazer 
junto às linhas de água potenciando as condições de fruição aos habitantes da cidade. Limpeza 
das margens assegurando o compromisso entre a potenciação da fruição do plano de água e o 
controlo de cheias. Incrementar a percepção da importância das linhas de água e suas margens 
para a qualidade de vida na cidade com o objectivo de melhorar as suas condições de uso e 

 
sta proposta está incluída no projeto “Eixo Verde e Azul” 

criação de áreas verdes, a requalificação do espaço urbano e o estabelecimento de um circuito 

 
Depois do arranjo do parque de estacionamento do largo Vasco da Gama na freguesia
Encosta do Sol, penso que deveria ter sido o mesmo contemplado com uma estrada de acesso 
à rua João Corte Real, visto que a mesma rua poderiam usufruir melhor desse estacionamento 
bem como as outras ruas e também seria um melhor acesso para a rua Pero 
também em caso de necessidade poderia ser usufruído o mesmo pelos moradores da zona da 
parreirinha, e tiraria algum tráfego automóvel do largo 1º de Maio. 

Luís Hélder de Jesus Martins  
ão é tecnicamente possível executar a obra dada a inclinação do 
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é próxima da Escola 
foi dotada de uma 

Para além de a Amadora ter uma Biblioteca Municipal. 
recomendações de reparação vão ser diligenciadas pelos servições autárquicos a fim de 

Requalificação das margens da linha de água junto à Rua D. João I 
Requalificação das margens da linha de água junto à Rua D. João I de modo a aumentar a 
fruição pública de percursos pedonais e cicláveis de ligação à linha de água. Implementação de 

struturas de lazer 
junto às linhas de água potenciando as condições de fruição aos habitantes da cidade. Limpeza 
das margens assegurando o compromisso entre a potenciação da fruição do plano de água e o 

ância das linhas de água e suas margens 
para a qualidade de vida na cidade com o objectivo de melhorar as suas condições de uso e 

“Eixo Verde e Azul” que visa a 
criação de áreas verdes, a requalificação do espaço urbano e o estabelecimento de um circuito 

Depois do arranjo do parque de estacionamento do largo Vasco da Gama na freguesia de 
Encosta do Sol, penso que deveria ter sido o mesmo contemplado com uma estrada de acesso 
à rua João Corte Real, visto que a mesma rua poderiam usufruir melhor desse estacionamento 
bem como as outras ruas e também seria um melhor acesso para a rua Pero Escobar, e 
também em caso de necessidade poderia ser usufruído o mesmo pelos moradores da zona da 

possível executar a obra dada a inclinação do 



 

Proposta 67 Zona de churrascos
Com o embelezamento do parque da parreirinha, penso que o mesmo deverá ser 
contemplado com uma zona de churrascos, pontos de água e as infraestruturas inerentes ao 
que solicitei, falando por mim e penso que não só eu, quando quero fazer uma actividade ao a
livre tenho de me deslocar para as freguesias em redor da freguesia de Encosta do Sol.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Luís Hélder de Jesus Martins
Justificação da exclusão: A CMA não coloca churrascos porque no
Regulamentar não se pode foguear em via pública, salvo em situações excecionais 
devidamente autorizadas. 
 

Proposta 68 Wi-Fi gratuito em espaços públicos
Com o objetivo de facilitar e democratizar o acesso à informação, proponho a criação de uma 
rede de Wi-Fi de acesso gra
parques/jardins da cidade (ex: Parque Delfim Guimarães, Parque Central, Parque Aventura, 
Jardim dos Aromas…). Esta rede permitiria aos cidadãos acederem à Internet nestes espaços 
públicos mediante autenticação na rede Wi
As cidades de Coimbra (
gerais/imprensa/2015/item/3224
(http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/ServicosCidadao/Paginas/Wifi
exemplos da disponibilização de rede Wi
Freguesia: Amadora 
Proponente: Paula Maria Baltazar Martins
Justificação da exclusão: O
infraestruturas de fibra óptica que serão utilizadas igualmente no projeto da videovigilância.
 

Proposta 69 Requalificação de espaços verdes nos acessos entre IC19 e Nacional 117
Quando circulamos pela estrada nacional N117 e acedemos ao IC19, 
zona completamente abandona, cheia de mato e de algumas hortas ilegais. Proponho que esta 
situação seja corrigida, e que toda esta zona seja arborizada e que seja dado um termo a estas 
hortas ilegais. Até poderão ser criadas hortas com
deverão ser de acesso a todos, e ter uma estrutura de apoio. Caso não seja possível, proponho 
a arborização da zona/criação de jardim e o término desta situação.
Freguesia: Venteira 

  
Zona de churrascos 

Com o embelezamento do parque da parreirinha, penso que o mesmo deverá ser 
contemplado com uma zona de churrascos, pontos de água e as infraestruturas inerentes ao 
que solicitei, falando por mim e penso que não só eu, quando quero fazer uma actividade ao a
livre tenho de me deslocar para as freguesias em redor da freguesia de Encosta do Sol.

Luís Hélder de Jesus Martins  
A CMA não coloca churrascos porque nos termos do Código 

se pode foguear em via pública, salvo em situações excecionais 

Fi gratuito em espaços públicos 
Com o objetivo de facilitar e democratizar o acesso à informação, proponho a criação de uma 

Fi de acesso gratuito nos espaços públicos, designadamente em alguns 
parques/jardins da cidade (ex: Parque Delfim Guimarães, Parque Central, Parque Aventura, 
Jardim dos Aromas…). Esta rede permitiria aos cidadãos acederem à Internet nestes espaços 

icação na rede Wi-Fi. 
As cidades de Coimbra (http://www.cm-coimbra.pt/index.php/servicos/servicos
gerais/imprensa/2015/item/3224-rede-wi-fi-gratuita-coimbra) e de Braga 

ctorio/Temas/ServicosCidadao/Paginas/Wifi-Braga.aspx
exemplos da disponibilização de rede Wi-Fi pública gratuita. 

Paula Maria Baltazar Martins  
O projeto já está em curso, aguardando a conclusão

infraestruturas de fibra óptica que serão utilizadas igualmente no projeto da videovigilância.

Requalificação de espaços verdes nos acessos entre IC19 e Nacional 117
Quando circulamos pela estrada nacional N117 e acedemos ao IC19, deparamo
zona completamente abandona, cheia de mato e de algumas hortas ilegais. Proponho que esta 
situação seja corrigida, e que toda esta zona seja arborizada e que seja dado um termo a estas 
hortas ilegais. Até poderão ser criadas hortas comunitárias nesta área, mas sendo assim, 
deverão ser de acesso a todos, e ter uma estrutura de apoio. Caso não seja possível, proponho 
a arborização da zona/criação de jardim e o término desta situação. 
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Com o embelezamento do parque da parreirinha, penso que o mesmo deverá ser 
contemplado com uma zona de churrascos, pontos de água e as infraestruturas inerentes ao 
que solicitei, falando por mim e penso que não só eu, quando quero fazer uma actividade ao ar 
livre tenho de me deslocar para as freguesias em redor da freguesia de Encosta do Sol.  

s termos do Código 
se pode foguear em via pública, salvo em situações excecionais 

Com o objetivo de facilitar e democratizar o acesso à informação, proponho a criação de uma 
tuito nos espaços públicos, designadamente em alguns 

parques/jardins da cidade (ex: Parque Delfim Guimarães, Parque Central, Parque Aventura, 
Jardim dos Aromas…). Esta rede permitiria aos cidadãos acederem à Internet nestes espaços 

coimbra.pt/index.php/servicos/servicos-
) e de Braga 

Braga.aspx) são 

projeto já está em curso, aguardando a conclusão das 
infraestruturas de fibra óptica que serão utilizadas igualmente no projeto da videovigilância. 

Requalificação de espaços verdes nos acessos entre IC19 e Nacional 117 
deparamo-nos com uma 

zona completamente abandona, cheia de mato e de algumas hortas ilegais. Proponho que esta 
situação seja corrigida, e que toda esta zona seja arborizada e que seja dado um termo a estas 

unitárias nesta área, mas sendo assim, 
deverão ser de acesso a todos, e ter uma estrutura de apoio. Caso não seja possível, proponho 



 

Proponente: André Ricardo Nunes
Justificação da exclusão: A maioria das áreas junto ao IC19 e N117 são faixas de proteção da 
via rodoviária e estão sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal.
 

Proposta 71 Bolsas de mérito
Atribuição de 10 bolsas de mérito aos melhores alunos do 12º an
Amadora. Esta bolsa deverá ter o valor de 1 ano de propinas numa universidade pública. Os 
critérios de atribuição desta bolsa, deverão ser, discutidos com os diretores executivos dos 
agrupamentos/escolas. Deste modo, garantimos
1 ano de propinas pagas na Universidade e poderão desenvolver os seus estudos não se 
preocupando com os gastos de propinas que teriam.
Freguesia: Amadora 
Proponente: João Cheira  
Justificação da exclusão: A autarquia vai lançar no próximo ano letivo candidaturas a bolsas de 
mérito e de estudo através do “Programa de Atribuição de B
Ensino Público ou Privado”, considerando os pressupostos integrantes do regulamento que 
definirá os critérios de seriação dos candidatos. Este programa será publicitado no Portal da 
Educação da Autarquia e respetivo site oficial para conhecimento dos munícipes.
 

Proposta 72 Hostel Municipal
O Hostel Municipal seria um espaço da Câmara Municipal da 
transformado em Hostel Municipal. Esse Hostel poderia ser gerido pelas associações juvenis do 
concelho e teria como intuito receber e hospedar os voluntários internacionais que nestas 
trabalham, ou os participantes de intercâ
Amadora. Poderia este Hostel servir ainda o público em geral e desse modo garantir que o 
mesmo não tivesse prejuízo. Este Hostel poderia ter ainda uma sala de conferências e servir 
como espaço de reunião entre as
Freguesia: Amadora 
Proponente: João Cheira  
Justificação da exclusão: O investimento a realizar
ao OP 2017. 
 

 

  
André Ricardo Nunes  

maioria das áreas junto ao IC19 e N117 são faixas de proteção da 
via rodoviária e estão sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal. 

Bolsas de mérito 
Atribuição de 10 bolsas de mérito aos melhores alunos do 12º ano das escolas secundárias da 
Amadora. Esta bolsa deverá ter o valor de 1 ano de propinas numa universidade pública. Os 
critérios de atribuição desta bolsa, deverão ser, discutidos com os diretores executivos dos 
agrupamentos/escolas. Deste modo, garantimos que os 10 melhores alunos da Amadora terão 
1 ano de propinas pagas na Universidade e poderão desenvolver os seus estudos não se 
preocupando com os gastos de propinas que teriam. 

autarquia vai lançar no próximo ano letivo candidaturas a bolsas de 
s do “Programa de Atribuição de Bolsas de Mérito e de Estudo para o 

, considerando os pressupostos integrantes do regulamento que 
rá os critérios de seriação dos candidatos. Este programa será publicitado no Portal da 

Educação da Autarquia e respetivo site oficial para conhecimento dos munícipes.

Hostel Municipal 
O Hostel Municipal seria um espaço da Câmara Municipal da Amadora que seria remodelado e 
transformado em Hostel Municipal. Esse Hostel poderia ser gerido pelas associações juvenis do 
concelho e teria como intuito receber e hospedar os voluntários internacionais que nestas 
trabalham, ou os participantes de intercâmbios/cursos de formação que se realizem na 
Amadora. Poderia este Hostel servir ainda o público em geral e desse modo garantir que o 
mesmo não tivesse prejuízo. Este Hostel poderia ter ainda uma sala de conferências e servir 
como espaço de reunião entre as associações juvenis. 

O investimento a realizar ultrapassa o valor do orçamento atribuído 
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maioria das áreas junto ao IC19 e N117 são faixas de proteção da 

o das escolas secundárias da 
Amadora. Esta bolsa deverá ter o valor de 1 ano de propinas numa universidade pública. Os 
critérios de atribuição desta bolsa, deverão ser, discutidos com os diretores executivos dos 

que os 10 melhores alunos da Amadora terão 
1 ano de propinas pagas na Universidade e poderão desenvolver os seus estudos não se 

autarquia vai lançar no próximo ano letivo candidaturas a bolsas de 
Mérito e de Estudo para o 

, considerando os pressupostos integrantes do regulamento que 
rá os critérios de seriação dos candidatos. Este programa será publicitado no Portal da 

Educação da Autarquia e respetivo site oficial para conhecimento dos munícipes. 

Amadora que seria remodelado e 
transformado em Hostel Municipal. Esse Hostel poderia ser gerido pelas associações juvenis do 
concelho e teria como intuito receber e hospedar os voluntários internacionais que nestas 

mbios/cursos de formação que se realizem na 
Amadora. Poderia este Hostel servir ainda o público em geral e desse modo garantir que o 
mesmo não tivesse prejuízo. Este Hostel poderia ter ainda uma sala de conferências e servir 

orçamento atribuído 



 

Proposta 73 Polícia de Proximidade
Proponho que haja uma forte aposta no policiamento de proximidade no município, com 
especial atenção às zonas mais críticas, onde se verifica maior criminalidade (assaltos, etc), e 
locais como paragens de autocarro, comboio ou metro.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Inês Moreira dos Santos
Justificação da exclusão: As competências das Polícias Municipais, nos termos da lei aplicável, 
são de natureza administrativa e não de Órgão de Polícia Criminal (OP
competência da Polícia Municipal, aquilo q
competências legais da PSP, enquanto OPC, com competência atribuída em matéria de 
segurança, ordem pública e combate á criminalidade.
 

Proposta 74 Sala de Esgrima Municipal
A Esgrima do concelho da Amadora, com 2 Salas de Armas federadas, tem conquistado títulos 
Nacionais e Internacionais, o que coloca esta Cidade numa das melhores do país a nível 
federado na modalidade. Não havendo nenhuma instalação desportiva, no concelho 
Amadora, própria e exclusiva para a Esgrima julga
autarquia a elaboração de um projeto de construção ou aproveitamento de espaço existente, 
de uma Sala de Esgrima Municipal, que albergue a atividade e que constit
desenvolvimento da modalidade no concelho, não só a nível nacional como a nível 
internacional. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: João Firmino Paulino Cabral
Justificação da exclusão: Após análise técnica dos serviços autárquicos foi excluída e, por 
lapso, não foi incluída na lista das propostas excluídas no OP 2017.
Os motivos que levaram a esta exclusão prendem
necessária para a criação do equipamento (aquisição de terreno, con
aquisição, instalação de pista de esgrima
OP 2017. 
 

Proposta 75 Criação de um parque para cães no Parque Urbano do Zambujal
Esta proposta visa a criação de um parque para cães no Parque Urbano do Zambujal.
Freguesia: Alfragide 

  
Polícia de Proximidade 

Proponho que haja uma forte aposta no policiamento de proximidade no município, com 
especial atenção às zonas mais críticas, onde se verifica maior criminalidade (assaltos, etc), e 
locais como paragens de autocarro, comboio ou metro. 

Inês Moreira dos Santos 
s competências das Polícias Municipais, nos termos da lei aplicável, 

são de natureza administrativa e não de Órgão de Polícia Criminal (OP
a Polícia Municipal, aquilo que vem sugerido. Tal insere-se no âmbito das 

competências legais da PSP, enquanto OPC, com competência atribuída em matéria de 
segurança, ordem pública e combate á criminalidade. 

Sala de Esgrima Municipal 
A Esgrima do concelho da Amadora, com 2 Salas de Armas federadas, tem conquistado títulos 
Nacionais e Internacionais, o que coloca esta Cidade numa das melhores do país a nível 
federado na modalidade. Não havendo nenhuma instalação desportiva, no concelho 
Amadora, própria e exclusiva para a Esgrima julga-se toda a pertinência solicitar junto da 
autarquia a elaboração de um projeto de construção ou aproveitamento de espaço existente, 
de uma Sala de Esgrima Municipal, que albergue a atividade e que constit
desenvolvimento da modalidade no concelho, não só a nível nacional como a nível 

João Firmino Paulino Cabral  
Após análise técnica dos serviços autárquicos foi excluída e, por 

lapso, não foi incluída na lista das propostas excluídas no OP 2017. 
Os motivos que levaram a esta exclusão prendem-se com a dimensão da intervenção 
necessária para a criação do equipamento (aquisição de terreno, construção de pavilhão

nstalação de pista de esgrima), o que ultrapassa o valor do orçamento at

Criação de um parque para cães no Parque Urbano do Zambujal
Esta proposta visa a criação de um parque para cães no Parque Urbano do Zambujal.
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Proponho que haja uma forte aposta no policiamento de proximidade no município, com 
especial atenção às zonas mais críticas, onde se verifica maior criminalidade (assaltos, etc), e 

s competências das Polícias Municipais, nos termos da lei aplicável, 
são de natureza administrativa e não de Órgão de Polícia Criminal (OPC). Logo, não é 

se no âmbito das 
competências legais da PSP, enquanto OPC, com competência atribuída em matéria de 

A Esgrima do concelho da Amadora, com 2 Salas de Armas federadas, tem conquistado títulos 
Nacionais e Internacionais, o que coloca esta Cidade numa das melhores do país a nível 
federado na modalidade. Não havendo nenhuma instalação desportiva, no concelho da 

se toda a pertinência solicitar junto da 
autarquia a elaboração de um projeto de construção ou aproveitamento de espaço existente, 
de uma Sala de Esgrima Municipal, que albergue a atividade e que constitua um pólo de 
desenvolvimento da modalidade no concelho, não só a nível nacional como a nível 

Após análise técnica dos serviços autárquicos foi excluída e, por 

se com a dimensão da intervenção 
strução de pavilhão, 

), o que ultrapassa o valor do orçamento atribuído ao 

Criação de um parque para cães no Parque Urbano do Zambujal 
Esta proposta visa a criação de um parque para cães no Parque Urbano do Zambujal. 



 

Proponente: Alfredo Mendes de Azevedo Soares
Justificação da exclusão: No seguimento a uma das propostas vencedoras do OP 2014, a 
Câmara Municipal da Amadora decidiu dotar o município com Parques para Cães, os quais irão 
ser integrados no Parque das Artes e do Desporto
Parque das Artes e do Desporto encontra
construção. 
Esta oferta de Parques para Cães afigura
 

Proposta 78 Melhoramentos
Remover a calçada portuguesa dos passeios da Rua da Liberdade e colocar o pavimento anti
derrapante desde onde já existe e fazer a ligação ao Alto da Brandoa a pista que já existe e liga 
ao Casal de S. Brás. É uma obra urgente porque acontecem muitas queda
zona e para alguns idosos mesmo impossível transitar.
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Idalina Rosa Respício Varela da Silva
Justificação da exclusão: A execução da
 

Proposta 79 Aquisição de v
Amadora 
A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) é uma organização de pessoas com deficiência, 
constituída e dirigida por pessoas com deficiência. Enquanto organização de direitos humanos, 
tem por objeto a promoção e defesa dos interesses gerais, individuais e coletivos das pessoas 
com deficiência em Portugal. 
Enquanto deficiente e membro da APD na Amadora apresento como proposta a aquisição para 
a APD - Delegação Local da Amadora de uma viatura
uma vez que a viatura existente precisa de substituição urgente, permitindo facilitar o 
transporte dos seus membros no transporte a cuidados de saúde, mas também a atividades 
culturais e de lazer. 
Esta proposta foi excluída no OP 2016 com o fundamento de que existiam outros programas 
de apoio para aquisição de bens, nomeadamente viaturas 
Associativo, mas uma vez que ainda não obtivemos qualquer apoio do referido Programa, e no 
último OP foi admitida a votação uma proposta similar de uma outra associação (Associação 
de Bombeiros da Amadora), apresento novamente esta proposta.
Freguesia: Amadora 

  
Alfredo Mendes de Azevedo Soares  

No seguimento a uma das propostas vencedoras do OP 2014, a 
Câmara Municipal da Amadora decidiu dotar o município com Parques para Cães, os quais irão 
ser integrados no Parque das Artes e do Desporto e no Parque dos Lilazes. A execução do 

das Artes e do Desporto encontra-se na fase de concurso público para a sua 

Esta oferta de Parques para Cães afigura-se como a adequada para um território da dimensão.

Melhoramentos 
Remover a calçada portuguesa dos passeios da Rua da Liberdade e colocar o pavimento anti
derrapante desde onde já existe e fazer a ligação ao Alto da Brandoa a pista que já existe e liga 
ao Casal de S. Brás. É uma obra urgente porque acontecem muitas quedas de pessoas nestas 
zona e para alguns idosos mesmo impossível transitar. 

Idalina Rosa Respício Varela da Silva  
A execução da obra já está programada e adjudicada.

Aquisição de viatura adaptada para transporte de deficientes para APD da 

A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) é uma organização de pessoas com deficiência, 
constituída e dirigida por pessoas com deficiência. Enquanto organização de direitos humanos, 

por objeto a promoção e defesa dos interesses gerais, individuais e coletivos das pessoas 
 

Enquanto deficiente e membro da APD na Amadora apresento como proposta a aquisição para 
Delegação Local da Amadora de uma viatura adaptada ao transporte de deficientes, 

uma vez que a viatura existente precisa de substituição urgente, permitindo facilitar o 
transporte dos seus membros no transporte a cuidados de saúde, mas também a atividades 

xcluída no OP 2016 com o fundamento de que existiam outros programas 
de apoio para aquisição de bens, nomeadamente viaturas – Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo, mas uma vez que ainda não obtivemos qualquer apoio do referido Programa, e no 

P foi admitida a votação uma proposta similar de uma outra associação (Associação 
de Bombeiros da Amadora), apresento novamente esta proposta. 
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No seguimento a uma das propostas vencedoras do OP 2014, a 
Câmara Municipal da Amadora decidiu dotar o município com Parques para Cães, os quais irão 

no Parque dos Lilazes. A execução do 
se na fase de concurso público para a sua 

ra um território da dimensão. 

Remover a calçada portuguesa dos passeios da Rua da Liberdade e colocar o pavimento anti-
derrapante desde onde já existe e fazer a ligação ao Alto da Brandoa a pista que já existe e liga 

s de pessoas nestas 

obra já está programada e adjudicada. 

iatura adaptada para transporte de deficientes para APD da 

A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) é uma organização de pessoas com deficiência, 
constituída e dirigida por pessoas com deficiência. Enquanto organização de direitos humanos, 

por objeto a promoção e defesa dos interesses gerais, individuais e coletivos das pessoas 

Enquanto deficiente e membro da APD na Amadora apresento como proposta a aquisição para 
adaptada ao transporte de deficientes, 

uma vez que a viatura existente precisa de substituição urgente, permitindo facilitar o 
transporte dos seus membros no transporte a cuidados de saúde, mas também a atividades 

xcluída no OP 2016 com o fundamento de que existiam outros programas 
Programa de Apoio ao Movimento 

Associativo, mas uma vez que ainda não obtivemos qualquer apoio do referido Programa, e no 
P foi admitida a votação uma proposta similar de uma outra associação (Associação 



 

Proponente: Alípio Morgado Martins
Justificação da exclusão: O pedido enquadra
se a viatura a responder a necessidades dos seus associados, sendo o transporte 
comparticipado pelos mesmos. Existem no município outros programas de apoio para 
aquisição de bens, nomeadament
Associativo (PAMA) ou outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do 
financiamento da mesma.  
A Instituição em 2015 solicitou ao PAMA apoio para aquisição de viatura em atividades (e não 
no investimento) pelo que a mesma não foi considerada. Em 2016 não apresentou candidatura 
para aquisição de viatura. 
 

Proposta 80 Seniores carenciados
É necessário lares para os idosos que monetariamente não têm como pagar, existe pessoas de 
80 e mais anos que se sentem mal, vão para o hospital e lá mandam
que se encontra vazia e entretanto o que acontece é que o sénior ficou incapacitado de 
memória e acaba morrendo aos poucos sem assistência 24 horas. Acho que esses lares 
serviriam para dar melhor qualidade de vida aos se
Freguesia: Amadora 
Proponente: Maria da Conceição Silva Mariano
Justificação da exclusão: Foi
Sousa Mendes nos Moinhos da Funcheira
O investimento neste tipo de equipamentos carece de 
estando o Município da Amadora a elaborar o Plano Estratégico para o Envelhecimento 
Sustentável 2016-25, onde será equacionada 
para a população sénior. Para munícipes em situação de carência económica existem 
estruturas residenciais para idosos (ERPI) comparticipados pelo Instituto da Segurança Social.
 

Proposta 82 Passeio junto à entrada da escola EB2/3 Almeida Garrett
O passeio existente no perímetro do Largo Rotary Club da Amadora é interrompido junto á 
frente da escola EB2/3 Almeida Garrett. Devido a esta situação, os automóveis estacionam 
mesmo junto à entrada principal da esco
de maior movimento, de manhã e durante o almoço, esta situação é agravado pelo grande 
número de alunos que utilizam este acesso da escola, e o tráfego de automóveis que param 
em cima da entrada. Devido a
que contornar os veículos pelo lado da faixa de rodagem, existindo sempre o perigo de 

  
Alípio Morgado Martins  

O pedido enquadra-se numa necessidade da Instituição, destinando
se a viatura a responder a necessidades dos seus associados, sendo o transporte 
comparticipado pelos mesmos. Existem no município outros programas de apoio para 
aquisição de bens, nomeadamente viaturas como é o Programa de Apoio ao Movimento 

ou outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do 

A Instituição em 2015 solicitou ao PAMA apoio para aquisição de viatura em atividades (e não 
investimento) pelo que a mesma não foi considerada. Em 2016 não apresentou candidatura 

niores carenciados 
É necessário lares para os idosos que monetariamente não têm como pagar, existe pessoas de 

que se sentem mal, vão para o hospital e lá mandam-nos de novo para casa 
que se encontra vazia e entretanto o que acontece é que o sénior ficou incapacitado de 
memória e acaba morrendo aos poucos sem assistência 24 horas. Acho que esses lares 

melhor qualidade de vida aos seniores desta cidade. 

Maria da Conceição Silva Mariano  
Foi inaugurada recentemente a Unidade Residencial Aristides de 

os Moinhos da Funcheira que é uma resposta social na área dos seniores.
O investimento neste tipo de equipamentos carece de acordos que permitam a sua gestão

Município da Amadora a elaborar o Plano Estratégico para o Envelhecimento 
25, onde será equacionada a necessidade de construção de respostas sociais 

para a população sénior. Para munícipes em situação de carência económica existem 
estruturas residenciais para idosos (ERPI) comparticipados pelo Instituto da Segurança Social.

entrada da escola EB2/3 Almeida Garrett 
O passeio existente no perímetro do Largo Rotary Club da Amadora é interrompido junto á 
frente da escola EB2/3 Almeida Garrett. Devido a esta situação, os automóveis estacionam 
mesmo junto à entrada principal da escola, para largarem ou recolherem os alunos. Nas horas 
de maior movimento, de manhã e durante o almoço, esta situação é agravado pelo grande 
número de alunos que utilizam este acesso da escola, e o tráfego de automóveis que param 
em cima da entrada. Devido ao estacionamento em cima da entrada, as utentes da escola tem 
que contornar os veículos pelo lado da faixa de rodagem, existindo sempre o perigo de 
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se numa necessidade da Instituição, destinando-
se a viatura a responder a necessidades dos seus associados, sendo o transporte 
comparticipado pelos mesmos. Existem no município outros programas de apoio para 

Programa de Apoio ao Movimento 
ou outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do 

A Instituição em 2015 solicitou ao PAMA apoio para aquisição de viatura em atividades (e não 
investimento) pelo que a mesma não foi considerada. Em 2016 não apresentou candidatura 

É necessário lares para os idosos que monetariamente não têm como pagar, existe pessoas de 
nos de novo para casa 

que se encontra vazia e entretanto o que acontece é que o sénior ficou incapacitado de 
memória e acaba morrendo aos poucos sem assistência 24 horas. Acho que esses lares 

e Residencial Aristides de 
uma resposta social na área dos seniores. 

acordos que permitam a sua gestão, 
Município da Amadora a elaborar o Plano Estratégico para o Envelhecimento 

a necessidade de construção de respostas sociais 
para a população sénior. Para munícipes em situação de carência económica existem 
estruturas residenciais para idosos (ERPI) comparticipados pelo Instituto da Segurança Social. 

O passeio existente no perímetro do Largo Rotary Club da Amadora é interrompido junto á 
frente da escola EB2/3 Almeida Garrett. Devido a esta situação, os automóveis estacionam 

la, para largarem ou recolherem os alunos. Nas horas 
de maior movimento, de manhã e durante o almoço, esta situação é agravado pelo grande 
número de alunos que utilizam este acesso da escola, e o tráfego de automóveis que param 

o estacionamento em cima da entrada, as utentes da escola tem 
que contornar os veículos pelo lado da faixa de rodagem, existindo sempre o perigo de 



 

atropelamento. Para resolver esta situação, a Associação de Pais e EE da escola EB2/3 Almeida 
Garrett, vem propor que ao abrigo do Orçamento Participativo, seja prolongado o passeio 
junto à frente da escola, de modo a assegurar uma passagem sem obstáculos até à entrada da 
escola. No caso da impossibilidade do prolongamento do passeio, propomos que seja marcado 
no pavimento com tinta amarela, uma faixa de circulação pedonal para acesso da escola. 
Qualquer uma das propostas deverão ser acompanhadas com sinalização e pinos para impedir 
o estacionamento neste local.
Freguesia: Alfragide 
Proponente: António Pedro Bara
Justificação da exclusão: A reformulação desta zona já está prevista
do Pavilhão Almeida Garrett. 
 

Proposta 84 Recuperação do Moinho na Avenida das Laranjeiras 
O moinho actualmente existente na avenida das laranjeiras é um dos exemplares da herança 
agrícola da área de Alfragide, tendo sido reconstruído no final da década de 1990 e integrado 
num espaço residencial. Desde a sua requalificação, associada ao processo de urbanização 
desta área, o moinho foi concessionado à AMA (Associação de Moradores de Alfragide) que já 
há vários anos não tem actividade e o moinho tem estado fechado sem qualquer utilização, 
estando deste modo sujeito a vandalismo e falta de manutenção, a estrutura neces
algum trabalho de reabilitação. Assim, propõe
entidade ou outra associação que permita a utilização e requalificação deste espaço sem 
custos significativos para o município.
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Diogo Manteigas
Justificação da exclusão: O 
Freguesia de Alfragide. 
 

Proposta 85 Intervenção no terreno de Prado Sequeiro contíguo à EB/JI de Alfragide 
Criação de um espaço de lazer, 
Com o projecto a concurso ao orçamento participativo do Concelho da Amadora para 2016, 
propõe-se a intervenção a um terreno "baldio" em Alfragide, conhecido como prado sequeiro, 
onde neste momento existe somente ervas daninhas.
pavilhão municipal, onde os alunos da EB 2/3 de Almeida Garrett praticavam desporto escolar 
e que desde a sua demolição está como terreno baldio. Com esta proposta, pretende
reabilitar e dar uso ao espaço, que neste mome

  
atropelamento. Para resolver esta situação, a Associação de Pais e EE da escola EB2/3 Almeida 

ropor que ao abrigo do Orçamento Participativo, seja prolongado o passeio 
junto à frente da escola, de modo a assegurar uma passagem sem obstáculos até à entrada da 
escola. No caso da impossibilidade do prolongamento do passeio, propomos que seja marcado 

o pavimento com tinta amarela, uma faixa de circulação pedonal para acesso da escola. 
Qualquer uma das propostas deverão ser acompanhadas com sinalização e pinos para impedir 
o estacionamento neste local. 

António Pedro Barata Feyo  
A reformulação desta zona já está prevista no âmbito da 

  

Recuperação do Moinho na Avenida das Laranjeiras - Alfragide 
existente na avenida das laranjeiras é um dos exemplares da herança 

agrícola da área de Alfragide, tendo sido reconstruído no final da década de 1990 e integrado 
num espaço residencial. Desde a sua requalificação, associada ao processo de urbanização 

a área, o moinho foi concessionado à AMA (Associação de Moradores de Alfragide) que já 
há vários anos não tem actividade e o moinho tem estado fechado sem qualquer utilização, 
estando deste modo sujeito a vandalismo e falta de manutenção, a estrutura neces
algum trabalho de reabilitação. Assim, propõe-se a recuperação e concessão do moinho a uma 
entidade ou outra associação que permita a utilização e requalificação deste espaço sem 
custos significativos para o município. 

Diogo Manteigas  
 moinho está recuperado e será objeto de cedência à Junta de 

Intervenção no terreno de Prado Sequeiro contíguo à EB/JI de Alfragide 
Criação de um espaço de lazer, desporto, repouso e convívio 
Com o projecto a concurso ao orçamento participativo do Concelho da Amadora para 2016, 

se a intervenção a um terreno "baldio" em Alfragide, conhecido como prado sequeiro, 
onde neste momento existe somente ervas daninhas. Um espaço que em tempos teve um 
pavilhão municipal, onde os alunos da EB 2/3 de Almeida Garrett praticavam desporto escolar 
e que desde a sua demolição está como terreno baldio. Com esta proposta, pretende
reabilitar e dar uso ao espaço, que neste momento não tem qualquer tipo de utilização. 
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atropelamento. Para resolver esta situação, a Associação de Pais e EE da escola EB2/3 Almeida 
ropor que ao abrigo do Orçamento Participativo, seja prolongado o passeio 

junto à frente da escola, de modo a assegurar uma passagem sem obstáculos até à entrada da 
escola. No caso da impossibilidade do prolongamento do passeio, propomos que seja marcado 

o pavimento com tinta amarela, uma faixa de circulação pedonal para acesso da escola. 
Qualquer uma das propostas deverão ser acompanhadas com sinalização e pinos para impedir 

no âmbito da construção 

 
existente na avenida das laranjeiras é um dos exemplares da herança 

agrícola da área de Alfragide, tendo sido reconstruído no final da década de 1990 e integrado 
num espaço residencial. Desde a sua requalificação, associada ao processo de urbanização 

a área, o moinho foi concessionado à AMA (Associação de Moradores de Alfragide) que já 
há vários anos não tem actividade e o moinho tem estado fechado sem qualquer utilização, 
estando deste modo sujeito a vandalismo e falta de manutenção, a estrutura necessitará de 

se a recuperação e concessão do moinho a uma 
entidade ou outra associação que permita a utilização e requalificação deste espaço sem 

moinho está recuperado e será objeto de cedência à Junta de 

Intervenção no terreno de Prado Sequeiro contíguo à EB/JI de Alfragide - 

Com o projecto a concurso ao orçamento participativo do Concelho da Amadora para 2016, 
se a intervenção a um terreno "baldio" em Alfragide, conhecido como prado sequeiro, 

Um espaço que em tempos teve um 
pavilhão municipal, onde os alunos da EB 2/3 de Almeida Garrett praticavam desporto escolar 
e que desde a sua demolição está como terreno baldio. Com esta proposta, pretende-se 

nto não tem qualquer tipo de utilização. 



 

Pretende-se criar uma zona de convívio, entre as várias gerações de habitantes de Alfragide 
trazendo "para a rua" os Nossos Avós e os seus netos, filhos, pais e amigos, com espaços 
verdes, zonas de descanso e lazer,
aproveitar e usufruir deste espaço, praticamente no coração da freguesia. Pensando em como 
poderíamos aproveitar o terreno, cruzando todas as gerações num espaço dedicado ao lazer, 
desporto, repouso e convívio, a proposta consiste em 3 zonas destacadas de intervenção 
construtiva: ZONA 1 Espaço concebido para mesas e cadeiras, com cobertura, onde todos 
poderão satisfazer a sua tarde de verão ou inverno ao ar livre, como ponto de encontro entre 
amigos de todas as gerações, pensado para as jogadas de "sueca e dominó" dos nossos mais 
antigos ou eventualmente um pequeno piquenique. ZONA 2 Um circuito de Mini Golfe 
(urbano) com 9 ou 18 buracos com diferentes graus de dificuldade, num espaço em que todas 
as gerações serão bem-vindas para experimentar e elevar os seus dotes e perícia. Um espaço 
semelhante ao que existe no Parque Aventura na Freguesia da Mina D' Água. ZONA 3 Um 
espaço destinado à prática de Skate, patins em linha, bicicleta de forma a dissuadir os 
praticantes de utilizarem o espaço público (como páteos interiores entre prédios) e 
danificarem o mesmo. Pela proximidade com as duas escolas, este é um espaço privilegiado 
para a implementação deste tipo de desporto pela sua localização. Como proposta dec
a mesma destina-se a todas as gerações e todos os habitantes de Alfragide, não achando que 
temos uma população alvo, mas sim que abrangendo toda a população de Alfragide e 
eventuais visitantes que poderão desfrutar de um espaço de interacção e prop
espaço para TODAS as GERAÇÕES.
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Diogo Manteigas
Justificação da exclusão: A zona foi intervencionada e 
pelo que não se afigura viável
Uma parte dos terrenos é propriedade privada.
 

Proposta 87 Rua Sacadura Cabral 
O Borel, onde resido há 25 anos, era um dos locais mais agradáveis da Amadora. Nos últimos 
anos tenho vindo a assistir a uma progressiva degradação
concomitantemente com a falta de limpeza regular. As ervas e o lixo acumulam
passeio utilizado pelos moradores desta rua, os caixotes do lixo estão degradados. 
Adicionalmente, os carros ficam estacionados na fai
estacionamento para construir um passeio que ninguém utiliza. De forma intermitente, os 
moradores e visitantes são surpreendidos com uma multa de estacionamento, mas todos os 
dias a rua tem uma das faixas de rodagem
minha proposta vai no sentido da realização de trabalhos de limpeza e manutenção dos 

  
se criar uma zona de convívio, entre as várias gerações de habitantes de Alfragide 

trazendo "para a rua" os Nossos Avós e os seus netos, filhos, pais e amigos, com espaços 
verdes, zonas de descanso e lazer, tentando não esquecer as várias gerações que poderão 
aproveitar e usufruir deste espaço, praticamente no coração da freguesia. Pensando em como 
poderíamos aproveitar o terreno, cruzando todas as gerações num espaço dedicado ao lazer, 

onvívio, a proposta consiste em 3 zonas destacadas de intervenção 
construtiva: ZONA 1 Espaço concebido para mesas e cadeiras, com cobertura, onde todos 
poderão satisfazer a sua tarde de verão ou inverno ao ar livre, como ponto de encontro entre 

odas as gerações, pensado para as jogadas de "sueca e dominó" dos nossos mais 
antigos ou eventualmente um pequeno piquenique. ZONA 2 Um circuito de Mini Golfe 
(urbano) com 9 ou 18 buracos com diferentes graus de dificuldade, num espaço em que todas 

vindas para experimentar e elevar os seus dotes e perícia. Um espaço 
semelhante ao que existe no Parque Aventura na Freguesia da Mina D' Água. ZONA 3 Um 
espaço destinado à prática de Skate, patins em linha, bicicleta de forma a dissuadir os 
praticantes de utilizarem o espaço público (como páteos interiores entre prédios) e 
danificarem o mesmo. Pela proximidade com as duas escolas, este é um espaço privilegiado 
para a implementação deste tipo de desporto pela sua localização. Como proposta dec

se a todas as gerações e todos os habitantes de Alfragide, não achando que 
temos uma população alvo, mas sim que abrangendo toda a população de Alfragide e 
eventuais visitantes que poderão desfrutar de um espaço de interacção e prop
espaço para TODAS as GERAÇÕES. 

Diogo Manteigas  
A zona foi intervencionada e foi criado parque de

pelo que não se afigura viável a criação de zonas para prática desportiva. 
ma parte dos terrenos é propriedade privada. 

Rua Sacadura Cabral - Bairro do Borel 
O Borel, onde resido há 25 anos, era um dos locais mais agradáveis da Amadora. Nos últimos 
anos tenho vindo a assistir a uma progressiva degradação dos arruamentos e equipamentos, 
concomitantemente com a falta de limpeza regular. As ervas e o lixo acumulam
passeio utilizado pelos moradores desta rua, os caixotes do lixo estão degradados. 
Adicionalmente, os carros ficam estacionados na faixa de rodagem, desde que a CMA retirou o 
estacionamento para construir um passeio que ninguém utiliza. De forma intermitente, os 
moradores e visitantes são surpreendidos com uma multa de estacionamento, mas todos os 
dias a rua tem uma das faixas de rodagem totalmente ocupada com carros estacionados. A 
minha proposta vai no sentido da realização de trabalhos de limpeza e manutenção dos 
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se criar uma zona de convívio, entre as várias gerações de habitantes de Alfragide 
trazendo "para a rua" os Nossos Avós e os seus netos, filhos, pais e amigos, com espaços 

tentando não esquecer as várias gerações que poderão 
aproveitar e usufruir deste espaço, praticamente no coração da freguesia. Pensando em como 
poderíamos aproveitar o terreno, cruzando todas as gerações num espaço dedicado ao lazer, 

onvívio, a proposta consiste em 3 zonas destacadas de intervenção 
construtiva: ZONA 1 Espaço concebido para mesas e cadeiras, com cobertura, onde todos 
poderão satisfazer a sua tarde de verão ou inverno ao ar livre, como ponto de encontro entre 

odas as gerações, pensado para as jogadas de "sueca e dominó" dos nossos mais 
antigos ou eventualmente um pequeno piquenique. ZONA 2 Um circuito de Mini Golfe 
(urbano) com 9 ou 18 buracos com diferentes graus de dificuldade, num espaço em que todas 

vindas para experimentar e elevar os seus dotes e perícia. Um espaço 
semelhante ao que existe no Parque Aventura na Freguesia da Mina D' Água. ZONA 3 Um 
espaço destinado à prática de Skate, patins em linha, bicicleta de forma a dissuadir os 
praticantes de utilizarem o espaço público (como páteos interiores entre prédios) e 
danificarem o mesmo. Pela proximidade com as duas escolas, este é um espaço privilegiado 
para a implementação deste tipo de desporto pela sua localização. Como proposta declarada, 

se a todas as gerações e todos os habitantes de Alfragide, não achando que 
temos uma população alvo, mas sim que abrangendo toda a população de Alfragide e 
eventuais visitantes que poderão desfrutar de um espaço de interacção e proporcionando um 

criado parque de estacionamento, 

O Borel, onde resido há 25 anos, era um dos locais mais agradáveis da Amadora. Nos últimos 
dos arruamentos e equipamentos, 

concomitantemente com a falta de limpeza regular. As ervas e o lixo acumulam-se no único 
passeio utilizado pelos moradores desta rua, os caixotes do lixo estão degradados. 

xa de rodagem, desde que a CMA retirou o 
estacionamento para construir um passeio que ninguém utiliza. De forma intermitente, os 
moradores e visitantes são surpreendidos com uma multa de estacionamento, mas todos os 

totalmente ocupada com carros estacionados. A 
minha proposta vai no sentido da realização de trabalhos de limpeza e manutenção dos 



 

arruamentos e equipamentos da rua Sacadura Cabral e da resolução da situação de 
estacionamento.  
Freguesia: Venteira 
Proponente: Elisabete Baptista
Justificação da exclusão: A limpeza regular compete à Junta de Freguesia da Venteira
a descentralização da limpeza pública.
 

Proposta 88 Aqueduto Pedonável e ciclável
Sendo a Amadora atravessada pelo Aqueduto das Águ
obra de arte, património nacional e motivo de orgulho e afirmação da identidade da Amadora 
e dos amadorenses, é de todo o interesse que essa obra de arte histórica seja usufruída por 
todos e motivo de riqueza para as g
construída uma via pedonal e ciclável ao longo dos cerca de 6 km do Aqueduto das Águas 
Livres que correspondem à Amadora, classificado como Património Nacional, incluindo os seus 
canais afluentes. Esta solução já está em parte adoptada no percurso entre as estações 
ferroviárias de Damaia/Santa Cruz e Reboleira. Faltando a extensão às rotundas da Buraca 
para nascente e a posterior ligação a Lisboa bem como as ligações para Ocidente a Carenque e 
às mães de água de Carenque/Belas e barragem romana A estação de Metro da Reboleira, 
localizada exactamente a meio do percurso total do Aqueduto das Águas Livres permite 
potenciar estes circuitos podendo ser utilizada para transportar os turistas/visitantes para 
percursos de manhã ou de tarde, suavizando a visita e podendo prologá
ser dividida por 2 ou 3 dias, conforme as possibilidades físicas dos visitantes/turistas. Com o 
comprimento toal de 17km, o Aqueduto das Águas Livres permite ser visitad
manhã, ou numa tarde em percurso pedonal. Em circuito ciclável pode ser visitado em 2 ou 3 
horas. Com um bom serviço de alimentação a meio percurso 
(Porcalhota/Reboleira/Falagueira/Bairro do Bosque) permitirá captar uma fonte de receita 
importante para o Município. O percurso deverá ser efectuado de forma segura e com 
indicações históricas relevantes sobre os locais que se visitam, incluindo referências 
bibliográficas, potenciando ainda visitas ao Museu de Arqueologia e à Necrópole de Carenq
Considerando um custo de 30 mil euros por km, seriam necessários cerca de 180 mil euros.
Freguesia: Amadora 
Proponente: Rita Isabel Martins Manso
Justificação da exclusão: O Aqueduto das Águas Livres é um 
se encerrado pela EPAL nos troços da Amadora. 
A maioria dos traçados para a pista é impossível de ser realizada, não sendo jurisdição da 
Amadora. 

  
arruamentos e equipamentos da rua Sacadura Cabral e da resolução da situação de 

Elisabete Baptista  
A limpeza regular compete à Junta de Freguesia da Venteira

a descentralização da limpeza pública. 

Aqueduto Pedonável e ciclável 
Sendo a Amadora atravessada pelo Aqueduto das Águas Livres em toda a sua extensão. Uma 
obra de arte, património nacional e motivo de orgulho e afirmação da identidade da Amadora 
e dos amadorenses, é de todo o interesse que essa obra de arte histórica seja usufruída por 
todos e motivo de riqueza para as gentes da Amadora. O que se propõe é, assim, que seja 
construída uma via pedonal e ciclável ao longo dos cerca de 6 km do Aqueduto das Águas 
Livres que correspondem à Amadora, classificado como Património Nacional, incluindo os seus 

olução já está em parte adoptada no percurso entre as estações 
ferroviárias de Damaia/Santa Cruz e Reboleira. Faltando a extensão às rotundas da Buraca 
para nascente e a posterior ligação a Lisboa bem como as ligações para Ocidente a Carenque e 

água de Carenque/Belas e barragem romana A estação de Metro da Reboleira, 
localizada exactamente a meio do percurso total do Aqueduto das Águas Livres permite 
potenciar estes circuitos podendo ser utilizada para transportar os turistas/visitantes para 

ursos de manhã ou de tarde, suavizando a visita e podendo prologá-la no tempo, podendo 
ser dividida por 2 ou 3 dias, conforme as possibilidades físicas dos visitantes/turistas. Com o 
comprimento toal de 17km, o Aqueduto das Águas Livres permite ser visitad
manhã, ou numa tarde em percurso pedonal. Em circuito ciclável pode ser visitado em 2 ou 3 
horas. Com um bom serviço de alimentação a meio percurso 
(Porcalhota/Reboleira/Falagueira/Bairro do Bosque) permitirá captar uma fonte de receita 

ortante para o Município. O percurso deverá ser efectuado de forma segura e com 
indicações históricas relevantes sobre os locais que se visitam, incluindo referências 
bibliográficas, potenciando ainda visitas ao Museu de Arqueologia e à Necrópole de Carenq
Considerando um custo de 30 mil euros por km, seriam necessários cerca de 180 mil euros.

Rita Isabel Martins Manso  
O Aqueduto das Águas Livres é um monumento nacional

se encerrado pela EPAL nos troços da Amadora.  
A maioria dos traçados para a pista é impossível de ser realizada, não sendo jurisdição da 
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arruamentos e equipamentos da rua Sacadura Cabral e da resolução da situação de 

A limpeza regular compete à Junta de Freguesia da Venteira que tem 

as Livres em toda a sua extensão. Uma 
obra de arte, património nacional e motivo de orgulho e afirmação da identidade da Amadora 
e dos amadorenses, é de todo o interesse que essa obra de arte histórica seja usufruída por 

entes da Amadora. O que se propõe é, assim, que seja 
construída uma via pedonal e ciclável ao longo dos cerca de 6 km do Aqueduto das Águas 
Livres que correspondem à Amadora, classificado como Património Nacional, incluindo os seus 

olução já está em parte adoptada no percurso entre as estações 
ferroviárias de Damaia/Santa Cruz e Reboleira. Faltando a extensão às rotundas da Buraca 
para nascente e a posterior ligação a Lisboa bem como as ligações para Ocidente a Carenque e 

água de Carenque/Belas e barragem romana A estação de Metro da Reboleira, 
localizada exactamente a meio do percurso total do Aqueduto das Águas Livres permite 
potenciar estes circuitos podendo ser utilizada para transportar os turistas/visitantes para 

la no tempo, podendo 
ser dividida por 2 ou 3 dias, conforme as possibilidades físicas dos visitantes/turistas. Com o 
comprimento toal de 17km, o Aqueduto das Águas Livres permite ser visitado num dia, numa 
manhã, ou numa tarde em percurso pedonal. Em circuito ciclável pode ser visitado em 2 ou 3 
horas. Com um bom serviço de alimentação a meio percurso 
(Porcalhota/Reboleira/Falagueira/Bairro do Bosque) permitirá captar uma fonte de receita 

ortante para o Município. O percurso deverá ser efectuado de forma segura e com 
indicações históricas relevantes sobre os locais que se visitam, incluindo referências 
bibliográficas, potenciando ainda visitas ao Museu de Arqueologia e à Necrópole de Carenque. 
Considerando um custo de 30 mil euros por km, seriam necessários cerca de 180 mil euros. 

monumento nacional e encontra-

A maioria dos traçados para a pista é impossível de ser realizada, não sendo jurisdição da 



 

 

 

 

Proposta 89 Telhado 
A Escola da Quinta Grande em Alfragide dispõem de um Campo que atualmente se
sem cobertura, a escola conta em média com cerca de 300 alunos sendo este campo o local 
onde as crianças da escola praticam a sua atividade desportiva bem como todas as suas 
brincadeiras, esta é sem dúvida uma mais
da Amadora e para todas as crianças que frequentam esta escola. Enquanto cidadãos, 
assumimos o compromisso de ajudarmos a construir uma escola melhor, com cada vez melhor 
qualidade, cada vez mais sucesso, com cada vez maior participaç
Comunidade. 
Valor orçamento estimado 90.000,00
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Associação de Pais e Encarregados de Educação da Quinta Grande
Justificação da exclusão: A estrutura tensionada não é exequível devido às s
dimensões visto que implica espaço livre na envolvente para fixação da estrutura de suporte. 
Para além disso uma estrutura deste género não permite suspensão de 
 

Proposta 90 Carrinha de passageiros para transporte de crianças
A actual frota automóvel, 2 carrinhas com quase 20 anos de serviço, já não garantem um 
transporte adequado à realidade da colectividade , com efeito na segurança e gastos de 
combustível e manutenção .Devido ao evidente desgasto dos mesmas torna 
apoio de todos para que possamos adquirir uma viatura nova que de certo irá ajudar em muito 
nas deslocações dos atletas principalmente a nível nacional, com toda dedicação desta 
colectividade na promoção do atletismo na nossa cidade e fora dele, julgamos 
continuar a apostar nos nossos jovens que têm entre eles alguns campeões e recordistas 
nacionais no desporto jovem, com isto fica aqui o nosso pedido de votação nesta proposta a 
todos os Amadorenses, desde já convidando a todos uma visita ao nos
conhecer melhor a nossa coletividade. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: José Marques  

  

A Escola da Quinta Grande em Alfragide dispõem de um Campo que atualmente se
sem cobertura, a escola conta em média com cerca de 300 alunos sendo este campo o local 
onde as crianças da escola praticam a sua atividade desportiva bem como todas as suas 
brincadeiras, esta é sem dúvida uma mais-valia para a freguesia de Alfragide, para o conselho 
da Amadora e para todas as crianças que frequentam esta escola. Enquanto cidadãos, 
assumimos o compromisso de ajudarmos a construir uma escola melhor, com cada vez melhor 
qualidade, cada vez mais sucesso, com cada vez maior participação e intervenção de toda a 

Valor orçamento estimado 90.000,00€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Quinta Grande
A estrutura tensionada não é exequível devido às s

visto que implica espaço livre na envolvente para fixação da estrutura de suporte. 
Para além disso uma estrutura deste género não permite suspensão de iluminação

Carrinha de passageiros para transporte de crianças 
actual frota automóvel, 2 carrinhas com quase 20 anos de serviço, já não garantem um 

transporte adequado à realidade da colectividade , com efeito na segurança e gastos de 
combustível e manutenção .Devido ao evidente desgasto dos mesmas torna 
apoio de todos para que possamos adquirir uma viatura nova que de certo irá ajudar em muito 
nas deslocações dos atletas principalmente a nível nacional, com toda dedicação desta 
colectividade na promoção do atletismo na nossa cidade e fora dele, julgamos 
continuar a apostar nos nossos jovens que têm entre eles alguns campeões e recordistas 
nacionais no desporto jovem, com isto fica aqui o nosso pedido de votação nesta proposta a 
todos os Amadorenses, desde já convidando a todos uma visita ao nosso site onde poderão 
conhecer melhor a nossa coletividade. http://screboleiradamaia.wix.com/academia
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A Escola da Quinta Grande em Alfragide dispõem de um Campo que atualmente se encontra 
sem cobertura, a escola conta em média com cerca de 300 alunos sendo este campo o local 
onde as crianças da escola praticam a sua atividade desportiva bem como todas as suas 

gide, para o conselho 
da Amadora e para todas as crianças que frequentam esta escola. Enquanto cidadãos, 
assumimos o compromisso de ajudarmos a construir uma escola melhor, com cada vez melhor 

ão e intervenção de toda a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Quinta Grande  
A estrutura tensionada não é exequível devido às suas grandes 

visto que implica espaço livre na envolvente para fixação da estrutura de suporte. 
iluminação. 

actual frota automóvel, 2 carrinhas com quase 20 anos de serviço, já não garantem um 
transporte adequado à realidade da colectividade , com efeito na segurança e gastos de 
combustível e manutenção .Devido ao evidente desgasto dos mesmas torna -se urgente o 
apoio de todos para que possamos adquirir uma viatura nova que de certo irá ajudar em muito 
nas deslocações dos atletas principalmente a nível nacional, com toda dedicação desta 
colectividade na promoção do atletismo na nossa cidade e fora dele, julgamos importante 
continuar a apostar nos nossos jovens que têm entre eles alguns campeões e recordistas 
nacionais no desporto jovem, com isto fica aqui o nosso pedido de votação nesta proposta a 

so site onde poderão 
http://screboleiradamaia.wix.com/academia  



 

Justificação da exclusão: Existem no município outros
bens, nomeadamente viaturas
instituição garanta parte do financiamento da mesma.
 

 

Proposta 91 Equipamentos para controlo de ervas nos espaços públicos
Em geral, gostamos de ver as ruas limpas, cuidadas e sem ervas. Mas será que temos de correr 
riscos de saúde para o efeito? Na verdade não. Embora o mais vulgarizado seja a aplicação de 
herbicidas, existem diversos outros métodos, incluindo corte, destroçamento, mon
aplicação de sal, etc. Qualquer um dos outros métodos pode proporcionar resultados 
semelhantes sem os efeitos indesejáveis dos herbicidas, especialmente perigosos para 
crianças, animais, grávidas, e em especial ao aplicador. Infelizmente, indic
biodegradáveis, o que induz as pessoas a acreditar que são ecológicos e inócuos para a saúde 
mas tal não é verdade. A nova lei sobre o uso de pesticidas em Portugal (Lei n.º 26/2013, de 11 
de Abril, que transpõe a Diretiva 2009/128/CE)
espaço urbano apenas como o último recurso. Em Março de 2014, a Quercus e a Plataforma 
Transgénicos Fora (que representa as principais organizações ambientais nacionais), enviaram 
uma carta a todos os presidentes 
de saúde, da aplicação de herbicidas em espaço urbano. Ao lançarem a iniciativa "Autarquias 
sem glifosato", vieram lembrar essa legislação em vigor que não estava a ser cumprida. A 
missiva era acompanhada de informação e apoio para a mudança, identificando equipamentos 
e métodos alternativos ao glifosato que poderão ser adoptados para o combate às infestantes. 
Além de toda uma campanha esclarecedora nos meios de comunicação, continua disponível 
informação sobre os herbicidas e as alternativas em: 
Substâncias químicas -> Controlo de plantas infestantes em espaços públicos 
(http://www.quercus.pt/images/PDF/Quimicos/Controlo%20de%20Plantas%20Infestantes%20
em%20Espaos%20Pblicos.pdf
equipamentos que permitam a 
são as juntas de freguesia as principais responsáveis pela manutenção de passeios e/ou 
jardins, que a CMA lhes forneça o equipamento ou o valor discriminado no orçamento anual 
do próximo ano. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: Clarisse Aurora Lopes Gaspar Marques
Justificação da exclusão: A responsabilidade pela limpeza urbana, na qual se inclui o controlo 
de infestantes em passeios e outros espaços públicos, encontra
município, pelo que não será exequível a execução da proposta por carecer de solução prévia 
concertada entre os diversos intervenientes.

  
Existem no município outros programas de apoio para aquisição de 

bens, nomeadamente viaturas, como é o PAMA ou outro tipo de apoios desde que a 
instituição garanta parte do financiamento da mesma. 

Equipamentos para controlo de ervas nos espaços públicos 
gostamos de ver as ruas limpas, cuidadas e sem ervas. Mas será que temos de correr 

riscos de saúde para o efeito? Na verdade não. Embora o mais vulgarizado seja a aplicação de 
herbicidas, existem diversos outros métodos, incluindo corte, destroçamento, mon
aplicação de sal, etc. Qualquer um dos outros métodos pode proporcionar resultados 
semelhantes sem os efeitos indesejáveis dos herbicidas, especialmente perigosos para 
crianças, animais, grávidas, e em especial ao aplicador. Infelizmente, indicam no rótulo que são 
biodegradáveis, o que induz as pessoas a acreditar que são ecológicos e inócuos para a saúde 
mas tal não é verdade. A nova lei sobre o uso de pesticidas em Portugal (Lei n.º 26/2013, de 11 
de Abril, que transpõe a Diretiva 2009/128/CE), contempla a aplicação destes produtos em 
espaço urbano apenas como o último recurso. Em Março de 2014, a Quercus e a Plataforma 
Transgénicos Fora (que representa as principais organizações ambientais nacionais), enviaram 
uma carta a todos os presidentes de Câmaras Municipais alertando para os riscos ambientais e 
de saúde, da aplicação de herbicidas em espaço urbano. Ao lançarem a iniciativa "Autarquias 
sem glifosato", vieram lembrar essa legislação em vigor que não estava a ser cumprida. A 

mpanhada de informação e apoio para a mudança, identificando equipamentos 
e métodos alternativos ao glifosato que poderão ser adoptados para o combate às infestantes. 
Além de toda uma campanha esclarecedora nos meios de comunicação, continua disponível 

ormação sobre os herbicidas e as alternativas em: - www.quercus.pt
> Controlo de plantas infestantes em espaços públicos 

http://www.quercus.pt/images/PDF/Quimicos/Controlo%20de%20Plantas%20Infestantes%20
em%20Espaos%20Pblicos.pdf) Esta proposta tem como objectivo convidar a CMA a comprar 
equipamentos que permitam a gestão das infestantes sem perigo para a população. Quando 
são as juntas de freguesia as principais responsáveis pela manutenção de passeios e/ou 
jardins, que a CMA lhes forneça o equipamento ou o valor discriminado no orçamento anual 

Clarisse Aurora Lopes Gaspar Marques  
responsabilidade pela limpeza urbana, na qual se inclui o controlo 

de infestantes em passeios e outros espaços públicos, encontra-se delegada nas freguesias do 
, pelo que não será exequível a execução da proposta por carecer de solução prévia 

concertada entre os diversos intervenientes. 
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programas de apoio para aquisição de 
como é o PAMA ou outro tipo de apoios desde que a 

gostamos de ver as ruas limpas, cuidadas e sem ervas. Mas será que temos de correr 
riscos de saúde para o efeito? Na verdade não. Embora o mais vulgarizado seja a aplicação de 
herbicidas, existem diversos outros métodos, incluindo corte, destroçamento, monda térmica, 
aplicação de sal, etc. Qualquer um dos outros métodos pode proporcionar resultados 
semelhantes sem os efeitos indesejáveis dos herbicidas, especialmente perigosos para 

am no rótulo que são 
biodegradáveis, o que induz as pessoas a acreditar que são ecológicos e inócuos para a saúde 
mas tal não é verdade. A nova lei sobre o uso de pesticidas em Portugal (Lei n.º 26/2013, de 11 

, contempla a aplicação destes produtos em 
espaço urbano apenas como o último recurso. Em Março de 2014, a Quercus e a Plataforma 
Transgénicos Fora (que representa as principais organizações ambientais nacionais), enviaram 

de Câmaras Municipais alertando para os riscos ambientais e 
de saúde, da aplicação de herbicidas em espaço urbano. Ao lançarem a iniciativa "Autarquias 
sem glifosato", vieram lembrar essa legislação em vigor que não estava a ser cumprida. A 

mpanhada de informação e apoio para a mudança, identificando equipamentos 
e métodos alternativos ao glifosato que poderão ser adoptados para o combate às infestantes. 
Além de toda uma campanha esclarecedora nos meios de comunicação, continua disponível 

www.quercus.pt -> Químicos -> 
> Controlo de plantas infestantes em espaços públicos 

http://www.quercus.pt/images/PDF/Quimicos/Controlo%20de%20Plantas%20Infestantes%20
) Esta proposta tem como objectivo convidar a CMA a comprar 

gestão das infestantes sem perigo para a população. Quando 
são as juntas de freguesia as principais responsáveis pela manutenção de passeios e/ou 
jardins, que a CMA lhes forneça o equipamento ou o valor discriminado no orçamento anual 

responsabilidade pela limpeza urbana, na qual se inclui o controlo 
se delegada nas freguesias do 

, pelo que não será exequível a execução da proposta por carecer de solução prévia 



 

 

Proposta 92 Reabilitação do Moinho do Alto do Moinho 
O moinho da zona envolvente da Rua do Moinho no Alto 
num dos últimos exemplares que restam ao património da região. Representa uma história e 
uma identidade do concelho da Amadora que deve ser preservada e a sua riqueza deve ser 
transmitida às novas gerações. Atualmente este m
abandono está a conduzir à sua degradação crescente necessitando de intervenção urgente. A 
proposta consiste na reabilitação do Moinho e do espaço envolvente (pintura, substituição do 
pavimento envolvente, instalação de i
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Ramiro Matias Jorge
Justificação da exclusão: O moinho é propriedade privada.
A zona envolvente foi recuperada com um circuito de fitness, 
atribuída à Junta de Freguesia de Alfragide
 

  

Reabilitação do Moinho do Alto do Moinho – Alfragide 
O moinho da zona envolvente da Rua do Moinho no Alto do Moinho em Alfragide consiste 
num dos últimos exemplares que restam ao património da região. Representa uma história e 
uma identidade do concelho da Amadora que deve ser preservada e a sua riqueza deve ser 
transmitida às novas gerações. Atualmente este moinho encontra-se vandalizado, e o 
abandono está a conduzir à sua degradação crescente necessitando de intervenção urgente. A 
proposta consiste na reabilitação do Moinho e do espaço envolvente (pintura, substituição do 
pavimento envolvente, instalação de iluminação…). 

Ramiro Matias Jorge  
moinho é propriedade privada. 

A zona envolvente foi recuperada com um circuito de fitness, estando a sua manutenção 
Junta de Freguesia de Alfragide. 
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do Moinho em Alfragide consiste 
num dos últimos exemplares que restam ao património da região. Representa uma história e 
uma identidade do concelho da Amadora que deve ser preservada e a sua riqueza deve ser 

se vandalizado, e o 
abandono está a conduzir à sua degradação crescente necessitando de intervenção urgente. A 
proposta consiste na reabilitação do Moinho e do espaço envolvente (pintura, substituição do 

estando a sua manutenção 


