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Propostas validas com ajustes técnicos 
OP 2023 da Amadora 

 
De acordo com o n.º 3 da Norma 10 das Normas de Participação do Orçamento Participativo da 
Amadora, publicamos as propostas validadas que contêm ajustes técnicos introduzidos pelos 
serviços autárquicos. 
 
Proposta N.º 10  Requalificação e Manutenção de Espaço Público  
A proposta passa pelo aproveitamento do espaço público da zona envolvente da Estrada de 
Alfragide e Rua 1º de Maio, na Buraca. Esta zona tem uma manutenção péssima, muitas ervas 
não tratadas, espaços muito propícios a acumulo de lixo. Há zonas junto à passagem de uma 
pequena linha de água com todo o tipo de lixo acumulado. Os contentores de reciclagem foram 
repostos e incendiados variadas vezes, propunha no âmbito do tema "Limpeza Urbana" que se 
pensasse numa solução de lixos embutidos, e com um revestimento sem ser plástico inflamável, 
como já se vê em diversas zonas da cidade. Os espaços públicos existentes poderiam ter mais 
soluções de mobiliário de jardim para as pessoas, parque para crianças e parques para cães, de 
forma a incentivar maior limpeza devido aos dejectos dos animais. Não há nenhum parque 
animal próximo. A linha de água existente nas proximidades poderia ser aproveitada por forma 
a trazer o elemento água a jardins. Existe algumas partes nestas zonas com apenas ervas altas e 
não tratadas, que atrai bicharada e alguns acampamentos permanentes ilegais, e 
consequentemente muito lixo. A requalificação deste espaço e sua iluminação a led, ou luz solar, 
traria mais segurança à população, maior limpeza e mais aproveitamento da vida em área 
exterior. As zonas mal aproveitadas e não tratadas atraiem muito acumulo de lixo e nesta zona 
não se verifica uma boa limpeza urbana, muito menos sustentável. Apelo à atenção a esta zona 
da Buraca que parece estar esquecida. 
- Nota informativa com ajuste técnico à proposta validada 
Pese embora a área ocupada à superfície por um ecoponto subterrâneo aparente ser diminuta, 
para a sua instalação é necessário ocupar uma área significativa no subsolo e que esteja livre de 
infraestruturas subterrâneas.   
A instalação do referido equipamento não é tecnicamente viável uma vez que a área disponível 
para o efeito é diminuta para além de indiciar a presença de infraestruturas, pelo que não é 
colocada a votação. 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Inês Marques 
 
Proposta N.º 35  REMOÇÃO DE GRAFFITIES E RENOVAÇÃO DE SINALIZAÇÕES EM 
PASSADEIRAS E ESTACIONAMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  
A Amadora, fazendo parte da Área Metropolitana, priveligia a limpeza e precisa de cada vez 
mais, aliar a mesma à estética e não descurar os graffities que existem em prédios de habitação 
e comércio, em outros locais públicos, túneis e até graffities que quase convivem de perto com 
a arte urbana do Município, como na freguesia da Mina de Água, em particular. A proposta é a 
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aquisição de um equipamento com a mais recente tecnologia de remoção de graffities através 
de métodos não destrutivos, por forma a garantir a não alteração das características da 
superfície tratada. É multi-funções, montado em estrutura para ser instalada em veículo de caixa 
aberta ou furgão. Remove grafitties, pastilhas elásticas e posters. Renova sinalizações a branco 
em passadeiras e parques de estacionamento, pelo que aumenta a produtividade das equipas 
de limpeza. Não danifica as superfícies, é inócuo para o ser humano e poderá ser alargado a 
todas as freguesias do Município. 
- Nota informativa com ajuste técnico à proposta validada 
Está a decorrer a repintura das passadeiras e dos lugares de estacionamento no Concelho. 
É colocada a votação a remoção de graffiti nos locais do domínio público.  
Freguesia: Mina de Água / Amadora 
Proponente: Marta Alexandra Dias Almeida 
 


