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Propostas a Votação – N.º de votos 
 
Proposta N.º 6  Postos de Carregamento eléctrico para veículos eléctricos nos vários 
estacionamentos da freguesia 
Venho pelo presente propor para a freguesia de Aguas Livre, que sejam criados postos de 
carregamento rápido para veículos eléctricos nos vários estacionamentos desta freguesia de 
forma a promover melhor meio ambiente com a disseminação de veículos eléctricos e 
aumentar a qualidade de vida de todos os residentes. Julgo que poderão ser aproveitados 
fundos para a mobilidade eléctrica e ou outros incentivos que os comuns cidadãos não têm 
forma de candidatar e serem bem sucedidos como a freguesia e ou câmara terão. Aliado a este 
projecto poderão ainda ser repensados o aproveitamento de captura solar em terrenos 
descampados e ou nos topos de edifícios e fachadas nos que poderão ter interesse em ter 
estes postos mais próximos. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Sérgio Fernandes Jorge 
Valor de investimento estimado: 20.000€ 
N.º de Votos: 56 
 
Proposta N.º 10  Bebedouros para animais e pessoas 
O número de munícipes com animais de companhia é cada vez mais elevado. Com o objetivo 
de tornar os espaços verdes e jardins mais “amigos” dos animais, proponho a colocação de 
bebedouros dois em um (foto do modelo em anexo), em que a mesma estrutura serve para 
saciar a sede quer aos donos quer aos seus animais de companhia. Este modelo poderá ser 
aplicado nos espaços verdes e jardins do Município, mas deixo algumas sugestões: Parque 
Central, Parque Delfim Guimarães, jardim da Praça Álvaro Lopes, Parque do Neudel, espaço 
verde junto à Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, no futuro Parque das Artes e do 
Desporto. 
Exemplos: http://www.cm-matosinhos.pt/frontoffice/pages/242?news_id=5100  
https://revistacaesecia.sapo.pt/arroios-ha-bebedouros-pessoas-caes/  
http://www.aguasistemas.pt/2016/11/01/aguasistemas-acorda-parceria-com-aguas-de-
portugal/  
Freguesia: Amadora 
Proponente: Paula Maria Baltazar Martins  
Valor de investimento estimado: 13.530€ 
N.º de Votos: 69  
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Proposta N.º 13  Colocação de passeio na Rua Fontes Pereira de Melo, lado cruzamento 
com Calçadinha da Damaia 
A ausência de passeio, à esquerda de quem desce, a seguir aos moloks até ao cruzamento com 
a Calçadinha da Damaia dificulta a deslocação das pessoas e coloca-as em perigo, pois têm de 
andar no meio da rua. Quando recentemente houve uma intervenção no passeio oposto na 
Rua Fontes Pereira de Melo, substituição da calçada portuguesa, pensei que tinha chegado a 
altura da colocação do passeio em ambos os lado da Rua, mas enganei-me, o passeio continua 
por colocar. Principalmente no Inverno, aquando das chuvas, as pessoas que usam o 
cruzamento e as passadeiras continuam a andar na lama. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Paula Sousa 
Valor de investimento estimado: 20.000€ 
N.º de Votos: 12 
 
Proposta N.º 14  Construção de telheiro exterior na Escola Básica Terra dos Arcos 
A Escola Básica Terra dos Arcos é uma escola com turmas de ensino básico e pré-escolar por 
onde se distribuem cerca de 380 crianças. Esta escola tem um bom espaço exterior, com um 
campo de jogos, uma horta e outras áreas, umas relvadas outras alcatroadas, de que as 
crianças podem usufruir. Infelizmente todo esse espaço exterior é descoberto o que obriga a 
que em dias de chuva todas as 380 crianças tenham de se manter dentro do edifício, e ali 
dentro tenham de estudar, brincar e comer, ás vezes dias seguidos, semanas seguidas, de 
Verão, de Inverno, enfim sempre que chove. Sendo que devido á diferença de idade não 
podem brincar todos juntos, são distribuídos pelo pouco espaço do edifício, as crianças da pré-
escola (50 crianças) ficam a brincar no hall das salas que além de pouco espaçoso, ainda tem 
cadeiras, secretárias, estantes e móveis de arrumação ou então têm de ficar nas salas, onde já 
passam todo o dia, a ver filmes. As turmas do 1º ano (cerca de 75 crianças) ficam confinadas 
ao ginásio e as turmas do 2º,3º e 4º ano ficam a brincar pelos corredores, escadas, rampas e 
refeitório da escola, espaços que também estão ocupados com mesas, cadeiras, estantes e 
móveis para arrumação de material. Esta situação não é de todo segura nem saudável para 
estas crianças pois estão num espaço pequeno, sobrelotado e mal ventilado, o que potencia a 
propagação de vírus, bactérias e doenças entre as crianças, e um espaço com escadas, 
varandins, móveis e rampas, não é de modo algum seguro para tantas crianças brincarem. 
Além de todas as situações já referidas, há também o problema das alterações climáticas que 
nos têm levado a assistir a fenómenos meteorológicos extremos, estamos a deixar de ter 
estações do ano, cada vez chove mais e durante mais dias e as ondas de calor são cada vez 
mais frequentes, tornando essencial existirem no espaço exterior da escola, áreas cobertas 
onde as crianças possam brincar ou fazer outras actividades protegidas quer da chuva, quer do 
sol e do calor. Por todos os motivos já descritos, venho propor a construção de um telheiro á 
volta do edifício, de modo a que as crianças possam brincar ao ar livre protegidas da chuva, do 
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sol e do calor em vez de passarem tantos dias e às vezes semanas seguidas fechadas sempre 
no mesmo sítio, sem as condições de saúde e segurança ideais para que tal aconteça. A 
construção destas estruturas em escolas tem vindo a ser propostas e aprovadas, em 
orçamentos participativos, pelos munícipes de Câmaras Municipais como a de Lisboa e Cascais 
e desfrutada com sucesso e entusiamo pelos munícipes mais novos. Como mãe, cidadã e 
munícipe apresento esta proposta que muito gostaria de ver aprovada pois irá sem dúvida 
proporcionar a todas as crianças da Escola Terra dos Arcos melhores condições de bem-estar e 
segurança para poderem brincar, aprender e crescer. 
Freguesia: Falagueira-Venda Nova 
Proponente: Rita Isabel Venâncio Guerra da Cruz 
Valor de investimento estimado: 35.000€ 
N.º de Votos: 129 
 
Proposta N.º 15  Tornar Passadeiras mais seguras na Rua Elias Garcia (junto à Clinica da 
Luz), Venteira 
Quem, como eu, utiliza estas passadeiras diariamente, sabe que é raro os automobilistas 
pararem para darem passagem aos peões, devido à velocidade a que circulam e à falta de 
visibilidade a seguir à curva, tendo inclusive havido atropelamentos nesta zona. Proponho 
então as seguintes soluções: 1ª Que se relocalize a passadeira 1 (ver imagem em anexo) para a 
entrada da Clínica da Luz. Actualmente esta passadeira está a seguir a uma curva retirando-lhe 
visibilidade e em frente a um muro, tornando-a muitas vezes obsoleta a quem se dirige à 
Clínica ou à Farmácia Clabel, preferindo atravessar a rua fora da passadeira. 2ª Transformar as 
duas passadeiras em lombas, como já se pratica noutras zonas do Concelho da Amadora, de 
modo a obrigar os automobilistas a reduzirem a velocidade e a permitir a passagem em 
segurança dos peões. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: Adriana Ribeiro Valado 
Valor de investimento estimado: 5.000€ 
N.º de Votos: 34 
 
Proposta N.º 18  Colocação de Lombas | Junto à Escola Luis Madureira - Alfragide 
Proponho a colocação de limitadores de velocidade (lombas ou outros) junto à Escola Luis 
Madureira na Freguesia de Alfragide, mais concretamente na Estrada da Portela, junto à 
entrada para o Lar da SCMA. Existem no local algumas lombas junto a uma passadeira, no 
entanto são as únicas numa estrada que tem mais de 500m onde a maioria dos veiculos 
acelera de forma desregrada, essencialmente no sentido ascendente. Na qualidade de EE já 
tive várias experiências menos positivas mesmo dando o espaço e tempo suficiente para que 
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os condutores parem em segurança. Também sou condutor e este local apresenta alguma 
perigosidade, mesmo em situações em que as crianças atravessam a estrada acompanhados 
com os Pais. Faltando o bom senso por parte de alguns condutores resta colocar mecanismos 
de segurança adicionais. 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Vítor Manuel Leitão 
Valor de investimento estimado: 4.500€ 
N.º de Votos: 16 
 
Proposta N.º 20  Colocação de mais Papeleiras/Cestos de Lixo nas ruas da freguesia das 
Águas Livres 
Há muitas ruas nas Águas Livres que não têm papeleiras/cestos de lixo ao longo de grandes 
distâncias. É necessário colocar estes equipamentos já que, por vezes, as pessoas têm de 
guardar o lixo consigo por não ter outra opção - apenas o chão. Apelando ao civismo de todos, 
é importante que não hajam razões para deitar mais lixo para o chão para além de todo o que 
já se vai acumulando normalmente. 
Nota explicativa: A proposta é colocada a votação com o valor para a instalação de 50 
papeleiras. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Inês Moreira dos Santos 
Valor de investimento estimado: 3.075€ 
N.º de Votos: 17 
 
Proposta N.º 24  Remodelação rua Dom Dinis - Reboleira 
A Rua Dom Dinis na Reboleira é uma rua habitacional rodeada por escolas, igreja da Reboleira, 
casa mortuária, parques-infantis, restaurantes, snack bares, minimercados, entre outro tipo de 
equipamentos. A par com estas características, esta é uma rua com forte afluência de tráfego 
onde é possível estacionar no centro da faixa de rodagem, todas estas peculiaridades acabam 
por conferir a esta rua um risco elevado para o surgimento de acidentes, tendo sido palco de 
alguns acidentes graves nos últimos anos. A minha sugestão passaria assim por adotar esta rua 
com: a) Passadeiras elevadas; b) Substituição da calçada existente por uma nova, ou um tipo 
de pavimento menos escorregadio; c) Pinos para evitar estacionamento abusivo nas zonas 
destinada aos peões; d) Plantação de mais árvores para sombra; e) Substituição de candeeiros 
de iluminação pública; f) Inserção de dispensadores para dejetos de animais. Dada a escassez 
de lugares de estacionamento, a faixa central de estacionamento deve ser mantida. 
Freguesia: Venteira 
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Proponente: André Ricardo Nunes 
Valor de investimento estimado: 150.000€ 
N.º de Votos: 46 
 
Proposta N.º 26  Aumento da Segurança Rodoviária na Av. Alves Redol (Freguesia. Águas 
Livres) 
Propõe-se o Aumento da Segurança Rodoviária na Av. Alves Redol. Trata-se de uma via com 
muito tráfego automóvel constante dada a sua localização e interligação a outras vias de 
acesso principais da grande Lisboa (IC17, IC19, 2ªcircular, entre outras). A faixa de rodagem 
tem dois sentidos e uma das passadeiras, a que permite atravessar para a freguesia contígua, 
tem muito tráfego pedonal (de idades mais sensíveis: crianças e idosos) uma vez que permite 
acesso a uma escola e ao mercado que são próximos. Em toda a sua extensão não existe 
nenhuma lomba (para redução de velocidade) nem nenhuma sinalização luminosa 
(semáforos). O traçado da via faz com que haja muito pouca visibilidade para quem atravessa 
nas passadeiras e para os condutores que a acedem pelas ruas perpendiculares. Observam-se 
24 horas por dia veículos a circular a grande velocidade (inclusive a fazer ultrapassagens sem 
qualquer visibilidade) pondo em risco os peões que querem atravessar e o grande número de 
carros estacionados ao longo de todo um dos lados da via (tenho conhecimento de pelo menos 
1 grande acidente que destruiu vários carros estacionados, e vários outros acidentes nos 
cruzamentos). Trata-se de uma situação de risco elevado para a população residente e para os 
condutores. Assim, propõe-se o Aumento da Segurança Rodoviária na Av. Alves Redol, pelos 
meios mais indicados (lombas, semáforos, ou outros), de modo a tentar reduzir a 
probabilidade actual muito alta de acidentes muito graves. É urgente uma intervenção 
imediata, e penso que não terá um custo muito elevado um mínimo de obras para que 
melhore consideravelmente a situação exposta. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Alexandre Gonçalves Alves 
Valor de investimento estimado: 65.000€ 
N.º de Votos: 11 
 
Proposta N.º 27  Arte urbana 
Na Urbanização Moinho do Guizo, na freguesia Mina d'água, existem dois muros de grandes 
dimensões, que envolvem uma parte da urbanização. Sendo que, existem no município 
diversos murais dedicados à arte urbana do graffiti, a minha sugestão é transformar esta tela 
cinzenta e feia, num mural artístico, que sem dúvida contribuirá para e passo a citar a CMA 
"contribuir para a criação de uma nova imagem urbana da cidade da Amadora, mais moderna, 
cuidada e coerente". Os muros estão localizados numa zona de grande afluência diária, e por 
isso, com bastante visibilidade. Estes poderiam retratar a rica história da cidade, com os seus 
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Moinhos, pois não se deve descurar o passado, quando se quer construir um futuro 
sustentável. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Paula Alexandra Carneiro Lima 
Valor de investimento estimado: 10.000€ 
N.º de Votos: 23 
 
Proposta N.º 29  Passagem inferior da Estrada de Alfragide 
Esta passagem inferior inscreve-se no percurso da mobilidade pedonal utilizada por todos que 
se movimentam por Alfragide, nomeadamente pelos jovens a caminho das escolas. Numa 
altura que se incentiva a deslocação pedonal, os percursos devem ser atrativos, seguros e 
cuidados. No caso concreto da passagem, esta não tem iluminação durante a noite, as paredes 
encontram-se grafitadas e normalmente está sempre tudo muito sujo. A presente proposta 
propõe o melhoramento desta passagem com a colocação de nova iluminação e a decoração 
das paredes e tetos com uma intervenção de Arte Urbana, como tem sido feito noutros pontos 
do concelho da Amadora. O objetivo é tornar a passagem num local em que todos se sintam 
bem! 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: António Pedro Barata Feyo 
Valor de investimento estimado: 25.000€ 
N.º de Votos: 18 
 
Proposta N.º 30  Percursos pelos troços do aqueduto 
Sendo o nosso conselho atravessado por diversos troços de aquedutos, e considerando o 
interesse geral por estas estruturas, fica a proposta de criar um circuito de lazer e 
conhecimento pelos seus pontos relevantes. Afinal, o aqueduto, que de uma forma funcional 
recolhe a água das várias nascentes, pode e deve na atualidade, ser um estrutura de ligação do 
território e dos seus habitantes. Fica também a proposta, que parte deste trabalho de 
levantamento possa ser feito de uma forma voluntária pelos cidadãos e com apoio da C. M. 
Amadora. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: António Pedro Barata Feyo 
Valor de investimento estimado: 5.000€ 
N.º de Votos: 49 


