
 
 

Propostas a votação e n.º de votos no OP 2021 da Amadora 

 

Proposta N.º 7  Alterar o tipo de pavimento nas Ruas Humberto Madeira e Vasco Morgado 
Alterar o tipo de pavimento nas Ruas Humberto Madeira e Vasco Morgado em Vila Chã, 
Freguesia Mina D´Água. Encontrar uma solução mais segura, tanto para os condutores como 
para os peões. Da forma como está, é muito escorregadia nos dias de chuva. Uma solução seria 
“um banho” de alcatrão por cima desta calçada. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Vasco Carvalho 
Valor de investimento estimado: 150.000€ 
N.º de Votos: 121 

 

Proposta N.º 14  Remoção e Construção de um novo telheiro na Escola EB1 Artur Martinho 
Simões 
De forma a melhorar e requalificar um espaço dos alunos para os alunos, como Encarregada de 
Educação, Cidadã e Munícipe, apresento esta proposta de criação de um novo telheiro exterior 
com mais espaço para os alunos poderem desenvolver as suas atividades no exterior uma vez 
que o telheiro existente tem 9 pilares no meio do recreio escolar que limita as suas brincadeiras, 
"roubando" espaço e por vezes esses mesmos pilares tornam-se perigosos por causa das várias 
cabeçadas dos alunos. É uma escola com cerca de 256 crianças e que em dias de chuva, essas 
mesmas crianças são "obrigadas" a permanecer nas salas de aula durante os intervalos, não 
podendo se deslocarem para o exterior. Gostaria muito de ver aprovada esta proposta pois iria 
proporcionar a todas as crianças da Escola EB1 Artur Martinho Simões melhores condições para 
poderem brincar e crescer em segurança. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Paula Cristina Nunes Neto 
Valor de investimento estimado: 60.000€ 
N.º de Votos: 489 

 

Proposta N.º 23  Acesso pedonal e ciclável - EB1 Alfragide 
A Escola Básica de Alfragide tem uma entrada protegida da circulação de carros. Mas para lá 
chegar as crianças podem aceder pela zona norte ou sul. Na zona norte não existe um único 
passeio, havendo um hiato para quem se desloca a pé. Assim, as crianças que venham da zona 
norte ou têm que dar uma grande volta para poder aceder à escola em segurança ou então terão 
que aceder através da estrada, partilhando a mesma com carros. Por questões de segurança, 
por questões de saúde e de promoção de hábitos de mobilidade mais saudáveis, propõem-se 
converter parte dos espaços relvados e mais elevados, em passeios e ciclovias, aumentando a 
oferta de vias para uma mobilidade mais suave, saudável e segura. 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Liliana Elisa Pereira Madureira  
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Valor de investimento estimado: 35.000€ 
N.º de Votos: 131 

 

Proposta N.º 24  Julgados de Paz 
Novamente venho submeter a proposta de criação dos julgados de paz. A Amadora, concelho 
com muitas etnias, precisa urgentemente deste organismo. A desculpa que deve ser o Estado a 
gerir esta infraestrutura, cai por base em que o Estado não deve e nem pode ser executante de 
todas as estruturas, especialmente se fazem falta nos concelhos mais problemáticos. 
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Agostinho Cardoso 
Valor de investimento estimado: 10.000€ 
N.º de Votos: 56 

 

Proposta N.º 31  Cobertura entrada e espaço de recreio escola Santos Mattos, Venda Nova 
Os alunos da Escola Básica Santos Mattos possuem uma zona de recreio exterior e o campo de 
jogos descobertos. Assim, em dias de chuva, as crianças têm de permanecer no interior das salas 
ou no interior da escola, em espaço com escadas, prejudicando o seu tempo de recreio e 
promovendo possíveis acidentes, mas também a não realização da AEC “Atividade Física e 
Desportiva-Desporto”. Também os auxiliares que se encontram a receber os alunos à entrada 
da escola estão expostos à chuva e nesses dias, por vezes, recebem os alunos já dentro da 
própria escola, ficando a entrada desprotegida para alunos e funcionários, podendo algum 
elemento externo nela entrar. Por outro lado, nos períodos de forte exposição solar, a ausência 
de sombras (agravada pelo corte de árvores nas últimas obras e plantação de novas que 
demorarão a crescer) poderá contribuir para episódios como os conhecidos “escaldões”, que 
comprometem a saúde dos alunos, pessoal docente e não docente. Para resolver esta situação, 
sugiro a montagem de uma estrutura galvanizada com tela de alta densidade / opaca / 
impermeável, com válvula de segurança para ventos fortes: a estrutura cobrirá a entrada 
principal, parte do recreio principal indo até ao refeitório, com uma derivação para a entrada 
lateral do interior da escola, (conforme ilustrado na imagem). Para além de abrigar a 
comunidade escolar da chuva e do sol, esta solução criará melhores condições para a realização 
de mais atividades no exterior. 
Freguesia: Falagueira - Venda Nova 
Proponente: Sílvia Inês Mamede Alberto 
Valor de investimento estimado: 70.000€ 
N.º de Votos: 463 

 

Proposta N.º 42  Substituição de 5 palmeiras gigantes (duplas) existentes nas traseiras da 
Avenida Gorgel Amaral com a Escola EB 2,3 Pedro D'Orey da Cunha, DAMAIA DE CIMA, 
freguesia de Águas Livres 
Remoção das 5 palmeiras gigantes e sua substituição por árvores de menor porte, por 
constituírem um perigo para quem aqui mora, passeia e até para a comunidade escolar. Por 
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serem esguias e da altura dos prédios de 5º andar, com o vento balançam tanto que faz temer 
que desenraízem e causem uma tragédia como há poucos anos aconteceu em Porto Santo. 
Inclusive todas as palmeiras já foram alvo de vandalismo incendiário, chegando a atingir a 
fachada de um dos prédios e incendiando os estores. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: José Rodrigues Cardoso 
Valor de investimento estimado: 10.000€ 
N.º de Votos: 14 

 

Proposta N.º 45  EB JI Vasco Martins Rebolo - Colocação de Telheiros / Coberturas para 
sombras no recreio 
A EB1/JI Vasco Martins Rebolo é uma escola de ensino básico, do JI ao 4º ano, e no total de 230 
crianças dos 3 aos 10 anos. O espaço da escola é usado por esses 230 alunos, não só nos 
intervalos das aulas, mas também para a realização das atividades do ATL e das AEC’S. A escola 
está aberta desde as 7:30h da manhã até às 19:30h da tarde. Sendo uma grande parte deste 
período passada no espaço escolar exterior. O ato de brincar para além de fazer as crianças 
felizes, proporciona às crianças o desenvolvimento de competências quer ao nível individual 
quer ao nível da interação social, o espírito de equipa é reforçado, e o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas e da linguagem também. É no ato de brincar que a criança adquire 
perceção do seu mundo, interagindo com o ambiente e com os demais. Quando brincam, as 
crianças experienciam sentimentos, são despertados gostos pessoais e motivações, aprendem 
a ser mais participativas e integrativas. Grande parte do dia destas crianças é passado nos 
recreios. No entanto, no espaço do Jardim de Infância, os espaços de brincadeira estão expostos 
ao sol e à chuva, mesmo quando usam o espaço do terraço do JI as sombras são escassas, tendo 
por vezes que passar muito tempo dentro do espaço do ATL e até das salas de aula, quando está 
muito calor ou em dias de chuva, o que impede de usufruírem do espaço exterior de qualidade 
necessário para o seu desenvolvimento. No outro lado do recreio do 1º ciclo, as crianças 
também não podem brincar à vontade e por vezes impede a realização das suas aulas de 
Educação Física, quando está muito sol e em dias de chuva, pelo que ficam confinados ás 
sombras do próprio edifício e em alguns casos impossibilitados de terem as suas aulas de Ed. 
Física devido à chuva. Deste modo, venho propor como pai e Encarregado de Educação, que se 
melhore o espaço exterior escolar da EB/JI da Vasco Martins Rebolo, de forma a criar tanto no 
terraço do JI, como no recreio do 1º Ciclo, um Telheiro / Cobertura para proteção do sol e da 
chuva, que proporcione às crianças mais espaço de brincadeira com sombras/protegidas das 
chuva e que não impeça os professores de realizar as suas atividades de ATL e as aulas de Ed. 
Física, podendo assim usufruir de mais qualidade no espaço exterior. Uma vez que tanto o 
terraço do JI como o recreio do 1ºCiclo, estão situados na parte traseira da escola, os 
telheiros/coberturas não são visíveis pela parte exterior, o que não implica a perda da sua 
qualidade a nível de estética, e sendo mesmo muito necessário para o espaço da escola a 
realização de brincadeiras e aulas de Ed. Física, bem como outras atividades escolares ao ar livre. 
Como Encarregado de Educação gostaria de ver uma melhoria deste espaço escolar exterior, iria 
ajudar estas crianças a serem crianças mais felizes e quem sabe torná-los adultos melhores. 
Freguesia: Venteira 
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Proponente: Paulo Jorge Gonçalves Teixeira 
Valor de investimento estimado: 55.000€ 
N.º de Votos: 168 

 

Proposta N.º 48  Alcatroamento e melhoramento de zona de acesso a portão da CERCIAMA 
Na Rua Mestre Roque Gameiro, a CERCIAMA tem uma entrada principal aberta onde os 
autocarros e carrinhas param para entregar e recolher os utentes e uma entrada secundária 
encerrada através de um portão e que é utilizada apenas em situações específicas ou urgentes. 
Infelizmente, os moradores usam este acesso como estacionamento e o mesmo está em mau 
estado de conservação, com brita e buracos que não facilitam a movimentação. A pandemia e 
as obrigações sociais a que a instituição está sujeita, exige que esta entrada secundária passe a 
ser utilizada com mais frequência. Como tal proponho que seja alcatroada e devidamente 
sinalizada para que a passagem não seja bloqueada por automobilistas menos zelosos e para 
facilitar as movimentações de e para a instituição. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a pavimentação do acesso em betão betuminoso e execução de passeio 
reforçado na sua estrutura e pavimento na entrada do acesso, numa área de cerca de 230 m2. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: Pedro Silva 
Valor de investimento estimado: 7.500€ 
N.º de Votos: 22 

 

Proposta N.º 51  Concurso de Montras de Natal da Amadora 
Num momento especialmente delicado para os comerciantes, entendi ser oportuno submeter 
novamente uma proposta, que já esteve a votação no OP 2018 da Amadora, mas que não foi 
uma das propostas vencedoras. Com o objetivo de estimular o comércio local, e também de 
promover a cidade da Amadora na dinâmica nacional dando visibilidade ao nosso município, 
proponho a criação de um Concurso de Montras de Natal destinado aos nossos comerciantes. A 
ideia seria sensibilizar/desafiar os comerciantes locais a decorarem as suas montras na época 
natalícia premiando a originalidade, criatividade e a sua execução e, consequentemente, 
motivar os munícipes e visitantes a aderirem ao nosso comércio local e à cidade da Amadora. 
Para o efeito seria necessário a autarquia: - Criar um regulamento com as normas, prazos, 
prémios; - Constituir um júri responsável pela eleição; - Definir prémios pecuniários, para 
estimular a participação, a atribuir aos 3 primeiros lugares; - Realizar Cerimónia de Entrega de 
Diplomas aos vencedores e de participação aos restantes; - Promover o concurso junto dos 
comerciantes; - Identificar as montras como participantes no concurso; - Criar um roteiro com 
os estabelecimentos envolvidos para promoção junto dos munícipes e visitantes. Como 
exemplo, deixo o link de um dos municípios que promove este tipo de iniciativa: 
https://www.cm-porto.pt/editais/concurso-de-montras-de-natal-2019. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: Paula Maria Baltazar Martins 
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Valor de investimento estimado: 50.000€ 
N.º de Votos: 8 

 

Proposta N.º 53  Requalificação urgente do Parque Urbano do Moinho do Guizo 
O Parque Urbano do Moinho do Guizo foi concluído em 2009 e tem cerca de 3.700,00 m2 de 
área. Localizado na freguesia da Mina de Água, este parque tem sido votado ao abandono desde 
a sua conclusão: - o parque de merendas, com três mesas completamente vandalizadas, não 
dispõe de quaisquer caixotes de lixo; - os equipamentos do parque infantil estão vandalizados, 
bem como o respetivo gradeamento; - tendo uma área tão extensa é apenas servido por um 
ponto de água que não funciona; - não dispõe de quaisquer caixotes de lixo em todo o parque 
(apenas existem dois moloks localizados à entrada no parque, que são de serventia ao bairro). 
Com a atual situação de pandemia, foram notórias as fragilidades deste parque, que durante 
este período serviu, e continua a servir, a população do bairro e de localidades próximas. Neste 
contexto, propõe-se: - a instalação de caixotes do lixo; - a instalação de, pelo menos, mais dois 
pontos de água; - a reparação do parque infantil; - a reparação do parque de merendas Valor da 
proposta: 15:000 €. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Margarida Rodrigues Gonçalves 
Valor de investimento estimado: 50.000€ 
N.º de Votos: 131 
 

Proposta N.º 56  EB/JI ALICE LEITE - REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
1 – COLOCAÇÃO DE TELHEIROS (ENTRADA PRINCIPAL E NA ZONA DE RECREIO) Para uma 
melhoria do bem-estar das crianças, professores e utentes do espaço escolar, em que são 
obrigados a manterem-se nas salas de aula em dias de chuva, propõe-se a colocação de telheiros 
tanto na zona de recreio como no acesso do portão de entrada da escola à entrada principal do 
edifício. 2 – CRIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (REQUALIFICAÇÃO DE ZONA DESAPROVEITADA) 
Existindo no espaço exterior da escola zonas desaproveitadas propõe-se também a criação de 
um Parque Infantil/zona de brincar que proporcionará às crianças do Jardim-de-infância e da 
Escola Básica de 1º ciclo desenvolverem melhores competências, tanto ao nível físico como ao 
nível psíquico, sendo uma mais valia para-serem felizes e motivadas para o ensino. 3 – 
BALNEÁRIO DE APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS (REQUALIFICAÇÃO DE ZONA DE ARRUMOS E 
AMPLIAÇÃO) Sendo conhecidas as insuficiências de espaço em Alfornelos para a realização de 
atividades, tanto desportivas como culturais, das quais se inserem as atividades no âmbito de 
apoio à família (AEC e ATL) e bem como as organizadas pela Associação de Pais que vem 
utilizando o espaço comum junto ao refeitório e zona de recreio e para uma melhoria das 
condições de higiene e de saúde propõe-se a requalificação da zona de arrumos interior para a 
criação de uma de balneários que servirão as atividades tanto no espaço interior com o exterior 
do edifício comum com o refeitório, ampliando-se o seu espaço com uma zona de passagem 
sem uso. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a colocação de telheiros (entrada principal e na zona de recreio). 
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Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Luís Miguel Mendes Morgado 
Valor de investimento estimado: 55.000€ 
N.º de Votos: 259 

 

Proposta N.º 57  GINASIO EXTERIOR PRACETA TERRA DA BONITA 
Esta proposta vem de encontro ao desejo de um grupo de fregueses residentes nas imediações 
da Praceta Terra da Bonita, e que veem neste espaço um local com boas condições para a 
instalação de um ginásio exterior, que abrangeria a população residente nas imediações, que 
para fazerem desporto se deslocam para outras freguesias, e tendo as instalações mais junto as 
suas residência seria um incentivo para a prática do desporto, substituindo os atuais bancos 
debaixo do toldo por este equipamentos de ginástica urbanos. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a instalação de equipamentos de manutenção ao ar livre. 
Nota: Colocada a votação juntamente com a Proposta 58 – GINASIO EXTERIOR PRACETA TERRA 
DA BONITA. 
Freguesia: Falagueira - Venda Nova 
Proponente: Vasco Rebelo 
Valor de investimento estimado: 20.000€ 
N.º de Votos: 10 

 

Proposta N.º 62  Melhoria do Parque Terra Da Eira e zonas envolventes 
A presente proposta visa não só o incremento/melhoria de zonas de lazer no parque em assunto, 
como revisão de algumas infraestruturas afectas às zonas "verdes" da urbanização Varandas de 
Monsanto. Obviamente é de considerar a mesma revisão para áreas semelhantes noutras zonas 
do concelho, pois trata-se de desperdício de recursos (água de rega por aspersores mal 
direcionados) como de saúde pública (dejectos caninos em zonas supostamente de relva) 
Relativamente a lazer, o Parque tem poucas zonas para o efeito, assim como zonas de sombra, 
sendo que as árvores plantadas são poucas e dispersas. De notar também a falta de sinalética 
para sensibilização, assim como mais meios para a apanha de dejectos caninos em todo o 
parque, dado que é quase impossível evitar que os cães não façam as suas necessidades onde 
os donos os deixam fazer. Em forma de legenda, descrevo abaixo as iniciativas que vejo como 
melhorias: 1 1.1 - Revisão de sistema de rega para evitar desperdícios de água ( mau 
direccionamento dos aspersores, regas depois de chover! ); 1.2 - Colocação de sinalética para 
sensibilização, assim como mais meios para a apanha de dejectos caninos 2 e 3 Colocação de 
mais bancos nestas zonas 4 Construção de acesso ao parque ( estrutura em madeira ), 
substituindo assim o acesso por cima de pedras 5 Manutenção de estrutura metálica e 
montagem de portão. 6 Revisão das pequenas pontes cujas tábuas estão em falta ou em mau 
estado, com visível insegurança. 7 Instalação de tabelas de basquete 8 Construção de um ginásio 
outdoor e/ou extensão do parque infantil com mais infraestruturas. Apesar desta proposta ser 
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de iniciativa própria, tenho a certeza que irá de encontro à necessidades de quem utiliza e 
gostava de utilizar o parque. 
Freguesia: Alfragide 
Proponente: Rui Rodrigues 
Valor de investimento estimado: 150.000€ 
N.º de Votos: 138 

 

Proposta N.º 63  Melhoramentos na via, nos estacionamentos e nos acessos à Escola Miguel 
Torga e Jardim de infância S. Brás na Praceta Padre Álvaro Proença 
A Praceta Padre Álvaro Proença é uma área muito movimentada. Além de ser esta praceta o 
único acesso rodoviário à Escola Eb2 3 Miguel Torga, é também o único acesso rodoviário ao 
Pavilhão poli-desportivo da Escola Eb2 3 Miguel Torga e ainda de uma das entradas do Jardim 
de Infância S. Brás. Esta proposta tem várias ideias a aplicar na Praceta Padre Álvaro Proença. 1) 
Pavimentação do piso rodoviário, pois este piso já não é substituído há muito tempo e a 
utilização diária vai-o desgastando-odia-a-dia. 2) Alteração do modo de estacionamento em 
espinha no sentido do trânsito, facilitando as manobras de estacionamento e obtendo mais 
espaço de estacionamento. 3) Inserção de um separador central com relevo para impedir o 
estacionamento no meio da via. 4) Colocação de rampas de acesso nos passeios em frente à 
entrada dos prédios. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a implementação de um sentido de trânsito com o respetivo alargamento 
do passeio paralelo aos referidos estabelecimentos de ensino e renovação/substituição dos 
pavimentos, rodoviário e pedonal. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Sérgio Miguel Rodrigues Ildefonso 
Valor de investimento estimado: 130.000€ 
N.º de Votos: 24 

 


