Propostas Excluídas
Proposta 1 Cobertura de Parque Infantil da Urbanização Moinho do Guizo
Proposta de colocação de uma cobertura no Parque Infantil que está situado na Urbanização
Moinho do Guizo, freguesia da Mina de Água.
Em dias de sol, torna-se impossível para as crianças poderem usufruir daquele espaço, uma vez
que o mesmo não tem sombras. Também o material do escorrega impossibilita quem queira
dele usufruir, uma vez que aquece, chegando a queimar quem por ele desce. Acredito que a
cobertura iria beneficiar os utilizadores daquele espaço, uma vez que, com esta, o mesmo
poderia, também, ser utilizado em dias de chuva.
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Liliana Saraiva Gabriel Gomes
Justificação da exclusão: A colocação da cobertura revela-se inviável por questões de
exposição ambientais agressivas, nomeadamente, o vento predominante N-NW.

A sua realização implicaria sobrecustos elevados de construção, acrescido da consideração de
soluções técnicas onerosas de garantia de durabilidade da estrutura.

Proposta 3 Requalificação do Quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
da Amadora

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora é uma Associação que tem
como missão principal a prestação de socorro e serviços à população do nosso concelho, e não
só. Mas para além disto presta todo um rol de serviços à comunidade, nomeadamente nas
instalações do nosso quartel. Com o passar do tempo, este foi ficando cada vez mais
degradado e é necessário que exista algum investimento a nível de obras de requalificação do
mesmo. Estas obras abrangerão todas as partes do nosso quartel, como o nosso Salão,
telhados, casas de banho, balneários, parque de viaturas, área operacional, área
administrativa, entre outros. Este quartel presta serviços a toda comunidade, quer seja com
serviços de saúde, de desporto, educativos (como o nosso projeto “Bombeiro por um dia”
onde crianças das várias escolas do concelho visitam o nosso quartel e passam um dia a
vivenciar o que faz um Bombeiro), entre outros. Este também é cedido a entidades como o
Movimento Associativo, Orgãos municipais, associados e particulares.
Por todos estes serviços prestados à comunidade, apresento esta proposta para a
requalificação do Quartel da Associação de Bombeiros Voluntários da Amadora com todas as
obras necessárias.
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Vamos todos ajudar os Bombeiros e a população da Amadora ao apoiar esta proposta.
Valor estimado de investimento: 300.000,00€
Freguesia: Mina de Água

Proponente: Mário Manuel Ribeiro Conde

Justificação da exclusão: O quartel da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Amadora é propriedade (privada) da referida entidade.

Proposta 4 Escola Básica 2/3 de Alfornelos

Requalificação da Escola Básica 2/3 de Alfornelos. Uma necessidade de melhorar as condições
naquela escola é urgente, uma vez que a degradação é cada vez mais evidente para uma
escola com a antiguidade que tem.

A educação em Alfornelos está a ser cada vez mais importante, visto ser uma zona com
elevado crescimento de crianças/adolescentes. As escolas primárias estão a ser todas
melhoradas e as preparatórias, que são responsabilidade da câmara estão a necessitar de
obras a fundo, nomeadamente a escola em questão. Os encarregados de educação estão
muito reticentes em colocar os seus filhos nesta escola pela sua degradação evidente. É
necessário lutar para que a educação continue na área de residência e não fugir dela, com
tantos receios evidentes. O agrupamento é credível e uma melhoria nesta escola iria mudar
muitas vidas para melhor aos habitantes de Alfornelos.
Investir na educação é das coisas mais importantes para o futuro.
Freguesia: Encosta do Sol
Proponente: Rita Chaves

Justificação da exclusão: A requalificação proposta ultrapassa o valor do orçamento atribuído
ao OP 2018.

Acresce esclarecer que a responsabilidade deste edifício escolar é do Ministério da Educação e
que apenas será transferido para o Município quando for acordado plano de reabilitação para
o mesmo e concretizada respetiva comparticipação financeira.

Proposta 7 Adaptar semáforos com cronómetros (mostradores digitais)

Nos tempos que correm não há dúvida de que os semáforos são uma ferramenta muito eficaz
no controle de trafego. Habilitar estes equipamentos com mostradores digitais que indicariam
ao condutor e ao peão quanto tempo falta até que o semáforo mude de cor, é uma medida
bastante disseminada por essa europa fora. O condutor ao saber quanto tempo falta até que o
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semáforo mude de vermelho para verde (ou vice-versa), irá reduzir o tempo de reação e
facilitar desta forma a circulação automóvel no concelho. Os aspetos ambientais também
parecem ser mais que muitos, com esta medida reduz-se o tempo de aceleração que por vezes
antecede a mudança de cor do semáforo. Muitos condutores por não saberem que o semáforo
ainda demora a mudar de cor acabam por efetuar acelerações com o veículo em “ponto de
embraiagem” contribuindo para um aumento da poluição. Inicialmente esta medida podia ser
implementada nos cruzamentos de maior tráfego, e posteriormente adaptada a todo o
concelho.
Freguesia: Amadora

Proponente: André Ricardo Nunes

Justificação da exclusão: No âmbito das medidas de segurança rodoviária, a Autarquia tem
vindo a instalar descontadores de peão nos cruzamentos semaforizados, nomeadamente, nas
passadeiras localizadas na Rua Elias Garcia, junto ao Centro Comercial Babilónia, na estrada da
Serra Mira (zona central do Casal de São Brás) e na Rua Elias Garcia junto ao Bairro do Bosque.
A Autarquia avalia caso a caso, dando prioridade à implementação dos descontadores de peão
nos casos de maior intensidade de tráfego pedonal.

Proposta 8 Radares velocidade - cruzamento Borel

O cruzamento do Borel tem sido o cenário de muitos acidentes graves ao longo dos anos. Para
contrariar este flagelo desejo propor a colocação de radares de velocidade nesse cruzamento.
Com essa medida os condutores irão circular na zona de uma forma mais precavida, com mais
atenção aos semáforos e reduzir substancialmente a velocidade. Caso o condutor exceda o
limite de velocidade, deverá ser multado (como acontece com os radares que encontramos na
cidade de lisboa). No futuro esta medida deverá ser implementada em outras artérias da
cidade.

Freguesia: Venteira

Proponente: André Ricardo Nunes

Justificação da exclusão: A zona do cruzamento do Borel já se encontra abrangida por radares
de velocidade, quer no fim da N117, como na Avenida Conde Castro Guimarães, que se
encontram ligados aos semáforos, que proíbem o atravessamento quando um veículo é
detetado em excesso de velocidade.

No âmbito dos desenvolvimentos tecnológicos (smart cities) que se pretendem implementar
no concelho, tendo por base a rede municipal de fibra ótica, poderá ser analisado e
equacionado o controlo de velocidade em colaboração com as forças de segurança.
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Proposta 9 Lombas Oscar Monteiro Torres

Colocação de lombas redutoras de velocidade, na rua Óscar Monteiro Torres, na Venda Nova.
Dado o estacionamento em ambos os lados da rua, as passadeiras ficam muitas vezes
escondidas. Dada a velocidade com que alguns efectuam a rua, só por milagre não houve ainda
acidentes mortais.

Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: Paulo Anselmo

Justificação da exclusão: A Rua Óscar Monteiro Torres é um arruamento de trânsito local, de
sentido único, com caracter residencial, sendo que a colocação de lombas ou passadeiras
sobrelevadas implicará sempre no aumento do ruído provocado pelos automóveis no seu
atravessamento.
Está previsto a pintura de bandas cromáticas.

Proposta 12 Sensibilização para a higiene na via pública

Realização de campanhas de sensibilização e incentivo para a necessidade de manter as vias da
Amadora limpas. É comum vermos as ruas e jardins cheios de papeis, plásticos e outro tipo de
materiais que são atirados regularmente para o chão pelos cidadãos. É necessário passar para
a população a importância de manter os espaços públicos limpos. Deve também ser feito um
reforço da quantidade de recipientes existentes nos espaços públicos, com especial incidência
em pontos mais susceptíveis, como por exemplo junto a caixas multibanco onde é comum
existir uma grande quantidade de talões atirados para o chão.

Freguesia: Amadora

Proponente: Jorge Manuel Fonseca Revés

Justificação da exclusão: A autarquia lançou em 2017 a campanha Amadora Limpa, sob o lema
“As Aventuras de Dora e Dorito” cuja missão se prende com a sensibilização da população para
o respeito do meio ambiente e espaço público, que terá continuidade durante 2018.

Proposta 13 Fiscalização de estacionamento indevido

Reforço das ações de fiscalização permanente a situações de estacionamento em locais não
autorizados, como por exemplo o estacionamento em 2ª fila que é a situação mais comum. Ao
percorrer as ruas da Amadora é frequente a circulação ser interrompida ou perturbada devido
a casos de estacionamento indevido, é também comum o bloqueio de carros em
estacionamentos autorizados por outros veículos que se encontram mal posicionados. Esta é
uma situação generalizada no concelho que possivelmente tem mais incidência em locais
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juntos a estabelecimentos comerciais e serviços (supermercados, farmácias, etc.). Deve existir
um reforço da fiscalização destas situações por forma a reduzir inconvenientes e agilizar a
circulação, ajudando assim a população e o ambiente.
Freguesia: Amadora

Proponente: Jorge Manuel Fonseca Revés

Justificação da exclusão: Constata-se que o conteúdo da presente proposta enquadra-se no
âmbito das competências do Serviço de Polícia Municipal (SPM), previstas no Art.º 6º, nº 2, al.
a), do Regulamento de Organização e Funcionamento do SPM, nomeadamente, a fiscalização,
em geral, do cumprimento das disposições do Código da Estrada e legislação complementar
nas vias de jurisdição municipal e em concreto, no caso em apreço, o estacionamento de
veículos.

Tal competência está a ser desenvolvida normalmente, com ações de sensibilização a fim de se
evitar o estacionamento em infração e ações repressivas nos casos de reincidência. Contudo,
caso julguemos conveniente, intensificaremos as ações referidas.

Proposta 14 Uma viatura nova com destino ao sucesso!

O Sporting Clube da Reboleira e Damaia, clube fundado em 1981, tem como objectivo principal
o fomentar a prática desportiva com incidência na área do atletismo, escalões de formação,
seniores, veteranos assim como o desporto adaptado, participando em provas regionais e
nacionais tendo no seu currículo recordistas nacionais em diversas disciplinas, aliado ao papel
também importante, a nível de inclusão social no concelho da Amadora assim como nos
concelhos vizinhos, sobretudo na valorização pessoal dos jovens através do desporto. São
milhares os atletas que desde a sua fundação, tiveram oportunidade de vestir e dignificar a
camisola do clube. São milhares as taças e medalhas, na sede do clube, que refletem os êxitos
que o mesmo tem tido ao longo dos anos. Actualmente são dezenas, aqueles que diariamente,
e de forma gratuita, vestem a camisola e treinam no jardim junto à Biblioteca Municipal
Fernando Piteira Santos, com vista ao sucesso. E se o Sporting Clube da Reboleira e Damaia
tem ajudado a cidade nos últimos 26 anos, está na hora da cidade e dos seus munícipes
(através do Orçamento Participativo) ajudarem este clube. Diariamente são efectuados
algumas dezenas de quilómetros pelas viaturas do clube, apenas para que crianças possam
treinar e regressar a casa com um mínimo de conforto e em segurança. Viaturas essas, que
sempre que há competições, também elas são postas à prova. Viaturas que acumulam
quilómetros, que são mantidas nas melhores condições possíveis, e sempre tendo em conta os
fracos recursos da instituição, tendo apenas como um único objectivo de trabalhar em prol do
desporto e da inclusão na cidade da Amadora.

5

A minha proposta para este Orçamento Participativo passa pela aquisição de uma viatura
ligeira mista (9 lugares), não só que proporcione umas melhores condições, mas que permita
igualmente transportar algum material de apoio, para que se continuem a acumular sucessos.
Freguesia: Amadora

Proponente: Pedro Manuel Santos Peixoto

Justificação da exclusão: Existem no município outros programas de apoio para aquisição de
bens, nomeadamente viaturas, como é o Programa de Apoio ao Movimento Associativo ou
outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do financiamento da mesma.

Proposta 15 Cobertura e requalificação do espaço escolar

Cobertura do espaço de recreio e da entrada Principal, visto que uma escola recente com cerca
de 400 alunos no 1º ciclo com bastante espaço aberto no entanto quando esta muito sol as
crianças ficam sem sombra, e quando chove ficam sem poder ir ao intervalo pois não há
espaço suficiente para os manter debaixo da única estrutura, assim em dias de chuva passam o
dia inteiro na sala de aulas, por isso a nossa proposta será um toldo de 24mX7mX3 ficando
também a proteger o refeitório nos dias de sol mas o importante é mesmo os dias de chuva
onde as crianças possam sair para o recreio visto ser uma estrutura suficiente para os
resguardar e poderem brincar e não ficar fechados numa sala de aulas o dia todo, A outra
cobertura seria para a entrada principal para que as crianças não apanharem chuva quando da
entrega delas aos seus Encarregados de Educação.

Freguesia: Mina de Água

Proponente: Nuno Miguel Marques da Silva

Justificação da exclusão: Os fundamentos para a exclusão são de que o projeto de arquitetura
da Escola Aprígio Gomes integra espaços de recreio livre, campo de jogos, espaço coberto e
zonas interiores dimensionadas para o número de alunos, designadamente biblioteca,
corredores, halls, ateliers, pavilhão.

Deverão estes ser rentabilizados para ocupação dos períodos de atividade livre das crianças
ajustados às características da atividade e condições climatéricas.

Proposta 16 Regulação de circulação na Rua Dom Francisco de Almeida - Damaia
Enquadramento

A Rua Dom Francisco de Almeida na Damaia é habitada por uma população maioritariamente
idosa com mobilidade reduzida. A Rua, depois da abertura do nó de ligação à CRIL, foi
transformada numa verdadeira estrada de acesso a uma via rápida. A construção da CRIL
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motivou ainda a alteração do circuito dos transportes públicos que passaram a circular e a ter
paragem nesta Rua. A qualidade de vida dos seus residentes piorou drasticamente. Atravessar
a rua para comprar pão, ir à farmácia ou beber um café tornou-se um verdadeiro desafio para
os seus habitantes, condicionados ainda pelas naturais características do seu envelhecimento.
Também a segurança dos veículos e seus ocupantes está posta em causa tanto pela velocidade
excessiva em que circula a maior parte dos veículos que a atravessa como pelos estragos que a
elevada densidade de circulação e a circulação constante de autocarros provoca no estado do
piso.
Proposta

Propõe-se assim que a Câmara proceda à requalificação desta via - preferencialmente
desviando o trânsito de acesso à CRIL ou repavimentando o piso e colocando os devidos
métodos de condicionamento de velocidade (lombas redutoras de velocidade, passadeiras
bem identificadas, etc).
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Esperança Afonso

Justificação da exclusão: Com a execução do novo Eixo de ligação da Falagueira/ Venda Nova à
Damaia, a iniciar-se em 2018, será reforçada a acessibilidade à rede rodoviária regional
permitindo a distribuição do tráfego através das várias ligações à rede municipal já existente.
Como tal, também o tráfego de veículos de mercadorias e de pesados poderá então apoiar-se
numa rede viária alternativa, de ligação mais direta à CRIL, evitando os núcleos residenciais,
nomeadamente a Rua Dom Francisco de Almeida e assim beneficiando de melhores condições
de circulação relativamente à atual situação.
Como tal, não será oportuno intervir neste arruamento antes da conclusão deste importante
eixo rodoviário.

Proposta 18 Limpeza parque da Mina de Água

Moro num prédio que dá para a antiga Mina de Água e é com tristeza que vejo que não posso
ir para lá com a minha filha pois a relva está suja e com dejetos de cães. Não há sombras e as
máquinas que lá estão são perigosas para as crianças. Por outro lado é frequente ver carros
mal arrumados que dificultam a entrada na garagem, isto sem que a policia ligue às nossas
queixas.

Freguesia: Mina de Água

Proponente: Rita Paulo Gomes

Justificação da exclusão: Realizou-se a vistoria ao local encontrando-se este em perfeitas
condições de utilização quer em termos de salubridade quer em termos de segurança.
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Os equipamentos são adequados para adultos, sendo que, a orientação N-S permite que o
espaço seja sobejamente arejado. Mais ainda, devido à orientação e altura das construções
envolventes, estas permitem locais aprazíveis de ensombramento (quase permanente).

No âmbito das competências do Serviço de Polícia Municipal (SPM), previstas no Artº 6º do
Regulamento Orgânico deste serviço são desenvolvidas ações de patrulhamento junto dos
locais onde habitualmente os canídeos são passeados, nomeadamente em parques com zonas
ajardinadas/relvadas, a fim de ser detetadas quaisquer infrações relacionadas com tal
temática.

No que respeita ao estacionamento de veículos, a fiscalização é realizada diariamente nas
ações de patrulhamento preventivo ou em resposta a denúncias apresentadas ao SPM.
Em ambos os casos damos prioridade à sensibilização dos infratores para que sejam corrigidos
os comportamentos sujeitos a um regime legal sancionatório e, em caso de reincidência,
passaremos a uma ação repressiva, com a aplicação das sanções previstas na lei. Caso
julguemos conveniente, intensificaremos as ações de fiscalização sobre as temáticas em
questão.

Proposta 19 Amadora Transporta

Este projeto tem como objetivo criar uma rede de transporte rodoviário com carrinhas de 9
lugares funcionando das 9h às 18h com intervalos de 30 min com pausa para o almoço a
designar para transportar as pessoas com necessidades de mobilidade, grávidas e idosos sem
custos pelas freguesias fazendo circuitos para os pontos essenciais da freguesia tais como idas
á Junta de Freguesia, Câmara Amadora, centros saúde, CTT, SMAS, Farmácias. Por se tratar de
uma zona demasiado sinuosa e ampla consideramos assim a necessidade para este serviço.
Promovendo o conforto e mobilidade para os mais necessitados. Mostrando para isso um
título válido para o efeito passado pelos serviços.

Freguesia: Amadora

Proponente: Carla Maria dos Santos Fernandes

Justificação da exclusão: Tendo em conta a implementação do novo Regime Jurídico do
Serviço Público de Transporte de Passageiros, pela Lei nº 52/2015, de 9 de Junho, encontra-se
em curso, a definição dos serviços mínimos e a preparação de procedimentos concursais para
a celebração de contratos de serviço público. Como tal, não se considera oportuna a adoção
deste tipo de projeto sem a visão global de toda a rede de transporte, a obter durante o
próximo ano.
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Proposta 21 Bebedouros para animais nos parques

A exemplo de outras autarquias nacionais adaptar os bebedouros, existentes em jardins e
parques de lazer, de maneira a que os animais também possam usufruir de água fresca. Deste
modo acabar com algumas desavenças criadas pelas pessoas que não vêm com bons olhos a
utilização dos mesmos bebedouros. Criar assim um bom ambiente entre animais e pessoas.

Freguesia: Amadora

Proponente: Maria da Conceição Pires Macedo

Justificação da exclusão: A proposta não se enquadra na estratégia delineada pela Autarquia,
pois este tipo de bebedouros pode permitir a acumulação de água que promova a proliferação
de vetores de zoonoses (designadamente criadouros de mosquitos).

Proposta 22 Reabilitação de Poli-desportivo Cobertura

Reabilitação do Poli desportivo, com cobertura e alçados de forma a abranger outras
actividades desportivas e pedagógicas para inclusão de crianças/jovens pertencentes á
comunidade envolvente seguindo assim a politica do clube já implementada à vários anos,
através da modalidade do futebol. Área de intervenção: estamos enquadrados numa zona
geográfica em que existem famílias com situações de baixos recursos, tais como cova da
Moura entre outros. Grande parte dos nossos atletas advém de famílias destruturadas e com
necessidades sociais económicas e educativas especiais, SF Damaiense tem desempenhado um
papel fundamental não fugindo às suas responsabilidades sociais como, 20% dos nossos
atletas têm bolsas desportivas. Com este investimento queremos alargar a actividade a outros
grupos da população com outras ofertas educativas e desportivas para além do Futebol.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Sport Futebol Damaiense

Justificação da exclusão: A requalificação ultrapassa o valor do orçamento atribuído ao OP
2018.

Proposta 23 Remodelação do funcionamento da sinalização semafórica

Devido ao elevado número de acidentes, 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
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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: Amadora

Proponente: João José de Oliveira Morgado

Justificação da exclusão: A remodelação do funcionamento da sinalização semafórica
proposta requer uma avaliação e estudo aprofundados por parte dos serviços autárquicos,
bem como, parecer e articulação com a empresa “ Infraestruturas de Portugal”.
Esta proposta não se enquadra no âmbito do Orçamento Participativo.

Proposta 24 Aquisição de viatura para transporte das obras artes plásticas dos artistas do
Círculo Artur Bual

O Círculo Artur Bual, Associação de utilidade Pública, sem fins lucrativos publicado em DR, tem
atividades na área das exposições de artes plásticas, envolvendo mais de 100 artistas de artes
plásticas, convidados a expor a suas obras em Escolas da Amadora, em Concelhos de Portugal
e estrangeiro onde realizou inúmeras exposições abarcando França e Espanha. Temos
previstas várias exposições em Portugal e Estrangeiro para 2017/8/9, sendo de crucial
importância, um meio de transporte de mercadorias para levarmos os trabalhos de pintura,
escultura e instalação dos artistas, bem como a exposição documental sobre a vida e a obra de
Artur Bual acondicionada em duas caixas de madeira que serão expostas em várias autarquias
e hospitais nacionais, motivo de enorme importância cultural e pedagógica das populações.
Esta Associação é uma associação, onde os seus dirigentes são voluntários na dedicação à
causa das artes, das letras e da música, fundada em 2000, contributo já comprovado a essa
elevação cultural, aberta a todos de todas as idades. Para tal proponho adquirirmos uma
viatura, tipo “furgon”, nova ou usada, instrumento de trabalho que possibilite esse transporte,
com custos mais reduzidos para esta associação que depende das quotas dos seus associados.
Valor estimado da viatura entre 25.000 a 35.000€ Proponente Eduardo Nascimento

Freguesia: Amadora

Proponente: Círculo Artístico e Cultural Artur Bual
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Justificação da exclusão: Existem no município outros programas de apoio para aquisição de
bens, nomeadamente viaturas, como é o Programa de Apoio ao Movimento Associativo ou
outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do financiamento da mesma.

Proposta 25 Ateliers/Oficina de Escultura na Amadora

Ateliers/ Oficina de Escultura na Amadora Jovens Escultores, recém formados com o Mestrado
em Escultura pela FBAUL, alguns residentes na Amadora, fazendo parte do Círculo Artur Bual,
da sua secção de Escultura, tendo conhecimento da “matéria prima” que são os materiais de
abate e restos existentes nos estaleiros do Moinho da Funcheira, possibilidade de serem
reutilizados para a transformação em obra de arte, para embelezamento da Cidade da
Amadora com este tipo de “arte urbana”, em processo experimental, contributo para a
envolvência interventiva destes jovens escultores que se dispõem a ser participativos em
projeto que é o futuro Parque das Artes e do Desporto. Para isso solicita este grupo de
escultores do Círculo Artur Bual que lhe seja concedido um espaço, aberto (ar livre) ou não
para assim poderem executar Esculturas a partir destes materiais acima referenciados, bem
como a possibilidade de criação de ateliers de escultura com contrapartidas e parceria com a
autarquia. Proposta de Eduardo Nascimento do Círculo Artur Bual

Freguesia: Amadora

Proponente: Círculo Artístico e Cultural Artur Bual

Justificação da exclusão: O Município não é proprietário de espaço com as características
necessárias para a realização da iniciativa proposta.

É de esclarecer igualmente que determinados materiais no estaleiro não podem ser cedidos,
na medida em que, por força de normas técnicas e legais, devem ir a destino final.

Proposta 26 Acesso Norte ao parque Urbano do Zambujal

Tendo em conta que existem muitos moradores na area norte do parque urbano do Zambujal
(Urbanização Varandas de Monsanto, etc), a construção de um acesso ao mesmo, para peões
e/ou bicicletas (sendo o mais próximo junto a C+S Almeida Garrett).

Freguesia: Alfragide

Proponente: Alfredo Mendes de Azevedo Soares

Justificação da exclusão: A execução do acesso não é exequível devido à geometria/traçado
dos passeios envolventes. Efetivamente existem manifestos condicionamentos/restrições
físicas que impedem a sua realização. No aqueduto não se pode realizar qualquer intervenção.
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Relativamente ao acesso, este pode ser realizado lateralmente de forma franca e sem
condicionamentos altimétricos.

Proposta 27 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, tendo em
conta a crescente população de animais domésticos. E/ou a colocação de dispensadores de
plásticos, para recolha dos dejectos animais.

Freguesia: Alfragide

Proponente: Alfredo Mendes de Azevedo Soares

Justificação da exclusão: No seguimento de uma das propostas vencedoras do OP 2014, a
Câmara Municipal da Amadora decidiu integrar um Parque para Cães no Parque das Artes e do
Desporto, o qual se encontra na fase de obra.

No âmbito de duas propostas vencedoras do OP 2016 foram construídos um parque infantil e
uma zona de merendas no Parque Urbano do Zambujal, pelo que não se considera apropriada
a construção de um parque para cães no referido Parque Urbano.

Proposta 28 CAMPO DESPORTIVO: Alfornelos

Criação de um campo desportivo, infraestrutura essa que actualmente é inexistente para os
jovens da freguesia. Porquê? Atualmente os jovens, na ausência de um local para o fazer,
utilizam as infraestruturas para crianças – Parques Infantis – cuja utilização por parte das
crianças a que se destina, é posto em causa, bem como, os equipamentos são utilizados para
fins menos apropriados. A minha proposta, é utilizar uma pequena zona do parque
estacionamento para um campo com 2 balizas e 2 cestos de basket. Ver proposta PDF em
anexo.

Freguesia: Encosta do Sol

Proponente: Pedro Miguel Lino Cachinho

Justificação da exclusão: A proposta é não viável do ponto de vista de enquadramento
técnico, por questões de segurança.

Proposta 29 Sala de Esgrima Municipal

Construção da cobertura de 1 Polidesportivo municipal abandonado ou degradado no
Concelho da Amadora, numa 1ª fase, para a futura instalação da Sala de Esgrima Municipal.
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Freguesia: Amadora

Proponente: João Firmino Paulino Cabral

Justificação da exclusão: O concelho está dotado de uma rede de polidesportivos que
permitem a prática de diferentes modalidades em cada um dos recintos, sendo esta a política
definida pela Autarquia no que concerne à oferta e funcionalidade de polidesportivos.
Assim, não se enquadra na estratégia da Câmara Municipal da Amadora afetar um
polidesportivo a apenas uma modalidade.

Proposta 30 Ponte pedonal borel/reboleira

O cruzamento da quinta do borel é um local de passagem para muitas crianças que
frequentam as várias escolas da freguesia da Venteira. Diariamente centenas de pessoas são
obrigadas a atravessar oito faixas de rodagem com sentidos de trânsito alternados, o que se
torna uma situação perigosa. Ao longo dos anos, tem sido falado/sugerido a colocação de uma
ponte, diminuindo assim a possibilidade de atropelamentos. Não vamos esperar que uma
situação trágica lance essa opção a discussão, pelo que proponho a construção de uma ponte
pedonal no referido cruzamento. Gonçalo Alves.

Freguesia: Venteira

Proponente: Gonçalo Alves

Justificação da exclusão: Encontra-se em estudo o reperfilamento do cruzamento, que para
além de considerar o reordenamento do trânsito, incluirá o reordenamento dos percursos
pedonais existentes, no sentido de aumentar a segurança do peão.

A passagem superior de peões, ao abrigo do Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto, tem de
assegurar a acessibilidade aos cidadãos com mobilidade condicionada. A rampa a executar,
face às características do local, terá uma dimensão linear superior a 100 metros.
A solução a adotar para o atravessamento pedonal deverá ser sempre articulada com o
reordenamento viário do cruzamento em estudo.

Proposta 31 MADRINHA DE GATOS

Manter gatos em estado semi-selvagem é importante na redução da população de ratos e
ratazanas, animais responsáveis pela propagação de infecções e doenças. Como em quase
todas as cidades, muitos gatos proliferam na Amadora, sem controlo sanitário, sem cuidados,
com vidas curtas devido a doenças, má alimentação e ao trânsito rodoviário. Muitas pessoas
ajudam a preservar a saúde dos gatos e alimentam-nos como podem. Por outro lado, nenhum
centro consegue recolher todos os animais vadios ou errantes.
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Este projecto consiste em:
a) Criar locais dotados de uma pequena infraestrutura metálica (criada e providenciada pela
Câmara Municipal da Amadora; os serviços camarários cuidariam da sua limpeza periódica),
onde os gatos pudessem ser alimentados e mantidos protegidos das chuvas e das intempéries;
b) Agregar a cada local seleccionado (aproveitando locais já existentes) voluntários, podendo
ser uma ou duas ou três madrinhas (ou padrinhos), que se responsabilizassem pela
alimentação, desparasitação e controlo dessas comunidades de gatos, nomeadamente no seu
número total, idealmente de cerca de dez. Seria feito um registo camarário dos locais e
respectivas madrinhas ou padrinhos, através do apelo à iniciativa de voluntários;
c) Manter o equilíbrio das comunidades de gatos através de esterilização, efectuada nos
serviços municipalizados existentes, designadamente, no C.R.O.A.M.A. – Centro de Recolha
Oficial de Animais do Município da Amadora, com o apoio da Câmara Municipal da Amadora.
O orçamento deverá contemplar as pequenas infraestruturas metálicas, a esterilização e a
alimentação dos animais.
Este projecto pode ser aplicado como projecto piloto apenas numa freguesia, contemplando,
por exemplo, trinta locais e prevendo cerca de trezentas esterilizações, no primeiro ano de
implementação.
Freguesia: Amadora

Proponente: Alberto Henrique Neves de Almeida

Justificação da exclusão: A Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA) apresentou uma
proposta de colaboração reforçando o caráter excecional dos programas CED / RED, estando
estes devidamente acautelados na proposta de protocolo que se encontra em estudo.
Deste modo, a intervenção em colónias de gatos serão analisadas no âmbito do protocolo com
a LPDA.

Proposta 32 Cobertura e requalificação de balneários

Desde a sua fundação, em 1968, que o Clube Recreativo do Bairro Janeiro (CRBJ) assume, no
concelho da Amadora, um papel ativo numa vertente social e, principalmente, desportiva.
Nesta última, modalidades como o Judo, Karaté, Ginástica, Ténis de Mesa foram importantes
para o crescimento, desenvolvimento e visibilidade do Clube, na medida em que aqui se
formaram grandes atletas, alguns de renome internacional. Atualmente o CRBJ conta com
cerca de 90 atletas das mais diferentes faixas etárias e pertencentes a diversas modalidades –
Andebol, Judo, Karaté, Kickboxing e Zumba. Nos últimos anos temos sido parceiros da
autarquia e de escolas locais, no desenvolvimento da prática do Andebol - com escalões de
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Bambis, Minis, Infantis, Iniciados, Juniores e Seniores. De salientar que no Andebol, os títulos
têm sido inúmeros, voltando este ano os Seniores e os Iniciados a conquistar o primeiro lugar
do Campeonato Regional de Lisboa. No Kickboxing temos também uma atleta que se sagrou
Campeã Regional de Lisboa. O CRBJ não é apenas mais um Clube, é uma instituição
merecedora da alta distinção oficial de Utilidade Pública. Mais do que um estatuto é a
confirmação de uma história de vida e de vidas ao serviço da comunidade, num ato de partilha
e totalmente voluntário.
De forma a manter o Clube ativo e ainda atrativo, a Direção tem feito um esforço enorme para
melhorar as condições que oferece aos seus associados. Fruto disso, e recorrendo às
poupanças que fez ao longo de anos, decidiu requalificar/renovar o ringue. Foram substituídas
todas as tábuas laterais, colocadas redes novas nos topos, alterada a iluminação para leds
(com impacto no consumo de energia e, consequentemente, uma maior poupança). Foram
ainda colocados tatamis no ginásio, para que fosse possível alargar o leque de modalidades
que o Clube oferece à população. O investimento foi avultado, mas muito ficou ainda por
fazer, não só pela falta de uma maior disponibilidade financeira como pela ausência de apoios
e patrocínios locais.
É desta forma, que vimos solicitar o apoio para a renovação dos balneários do ginásio,
estrutura que desde a sua construção nunca foi alvo de qualquer requalificação.
Inclusivamente, a cobertura dos mesmos é feita de telhas de fibrocimento à base amianto –
substância nociva para a saúde e proibida desde 2005 pela lei portuguesa e pela legislação
europeia. A sua remoção e transporte deverão ser realizados apenas por uma equipa técnica
especializada. Nalguns locais, a estrutura já se encontra de tal forma danificada, que deixa
entrar água quando chove. Com o crescente número de atletas e a verificar-se uma maior
utilização, também por atletas do sexo feminino, é essencial oferecer melhores condições de
segurança, conforto e privacidade aos seus utilizadores.
Freguesia: Venteira

Proponente: Luís Carlos Neves Pires

Justificação da exclusão: Os balneários do Clube Recreativo do Bairro Janeiro são propriedade
privada.

Proposta 33 Aquisição de carrinha para transporte de atletas

Desde a sua fundação, em 1968, que o Clube Recreativo do Bairro Janeiro (CRBJ) assume, no
concelho da Amadora, um papel activo numa vertente social e, principalmente, desportiva.
Nesta última, modalidades como o Judo, Karaté, Ginástica, Ténis de Mesa foram importantes
para o crescimento, desenvolvimento e visibilidade do Clube, na medida em que aqui se
formaram grandes atletas, alguns de renome internacional. Actualmente o CRBJ conta com
cerca de 90 atletas das mais diferentes faixas etárias e pertencentes a diversas modalidades –
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Andebol, Judo, Karaté, Kickboxing e Zumba. Nos últimos anos temos sido parceiros da
autarquia e de escolas locais, no desenvolvimento da prática do Andebol - com escalões de
Bambis, Minis, Infantis, Iniciados, Juniores e Seniores. De salientar que no Andebol, os títulos
têm sido inúmeros, voltando este ano os Seniores e os Iniciados a conquistar o primeiro lugar
do Campeonato Regional de Lisboa. No Kickboxing temos também uma atleta que se sagrou
Campeã Regional de Lisboa. O CRBJ não é apenas mais um Clube, é uma instituição
merecedora da alta distinção oficial de Utilidade Pública. Mais do que um estatuto é a
confirmação de uma história de vida e de vidas ao serviço da comunidade, num ato de partilha
e totalmente voluntário.
De forma a manter o Clube activo e ainda atractivo, a Direcção tem feito um esforço enorme
para melhorar as condições que oferece aos seus associados. Fruto disso, e recorrendo às
poupanças que fez ao longo de anos, decidiu requalificar/renovar o ringue. Foram substituídas
todas as tábuas laterais, colocadas redes novas nos topos, alterada a iluminação para leds
(com impacto no consumo de energia e, consequentemente, uma maior poupança). Foram
ainda colocados tatamis no ginásio, para que fosse possível alargar o leque de modalidades
que o Clube oferece à população. O investimento foi avultado, mas muito ficou ainda por
fazer, não só pela falta de uma maior disponibilidade financeira como pela ausência de apoios
e patrocínios locais.
Neste sentido o Clube vem solicitar o apoio na aquisição de uma carrinha para transporte dos
atletas. Este pedido prende-se com facto da carrinha (9 lugares) do Clube ter sido roubada em
2014. Desde então, quaisquer deslocações para jogos ou competições são realizadas em
veículos particulares, dos pais ou atletas, sendo todos os custos suportados pelos mesmos.
Este facto vem limitar a participação e representação do Clube, e por sua vez do Concelho, nas
mais diversas competições em território nacional.
Freguesia: Amadora

Proponente: Vasco Manuel Castanheira dos Reis

Justificação da exclusão: Existem no município outros programas de apoio para aquisição de
bens, nomeadamente viaturas, como é o Programa de Apoio ao Movimento Associativo ou
outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do financiamento da mesma.

Proposta 34 Criação de um Campo de Basquetebol em Alfragide
Enquadramento

A prática desportiva é reconhecida como parte essencial de um estilo de vida saudável e
recomendada por todos os especialistas em saúde. Está associada a um aumento da saúde
individual, do bem-estar pessoal, mas também tem benefícios ao nível social, desenvolvendo
capacidades de interação e comunicação entre os indivíduos. Estes benefícios são também
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sentidos pelas próprias administrações públicas (centrais ou locais), visto que uma população
saudável exige menos custos com saúde e, potencialmente, com segurança social e mesmo
segurança pública (pela integração de jovens menos favorecidos em atividades desportivas
com capacidade de o seu benefício se repercutir nas várias facetas das suas vidas). A freguesia
de Alfragide tem, segundo os Censos de 2011, cerca de 26 mil habitantes, 29% dos quais com
menos de 25 anos – a maior proporção entre as várias freguesias do concelho da Amadora.
Mas existem poucos equipamentos desportivos de acesso público na freguesia com
capacidade para atrair a população jovem. No local que se propõe, e que se encontra
“abandonado” e sem qualquer cuidado, é despejado com frequência entulho e lixo tornando o
seu aspeto ainda mais desagradável e com eventuais riscos para a saúde pública.
Proposta
Neste enquadramento, propõe-se a criação de um campo de basquetebol (a estudar pela
autarquia se o espaço pode ser aproveitado para outras atividades em simultâneo, por
exemplo, futebol) num lote de terreno aparentemente baldio localizado em Alfragide, na
Estrada da Ponte, na intersecção com a R. do Entreposto Comercial e a Rua dos Eucaliptos. O
espaço seria de utilização livre pela população podendo no entanto a autarquia ou o
movimento associativo do concelho utilizá-lo também esporadicamente para promover
eventos especiais (por exemplo, atividades de ATL nas férias, torneios inter-escolas ou entre
coletividades de outros concelhos...).
Freguesia: Alfragide

Proponente: Esperança Afonso

Justificação da exclusão: A análise realizada pelos serviços autárquicos quanto ao proprietário
do terreno proposto para a construção do campo de basquetebol não permitiu aferir se é
terreno privado ou público.

Proposta 35 Cobertura e piso novo do campo de jogos, sito na Rua Diogo Cão – Encosta do
Sol – Amadora

A prática desportiva é hoje reconhecida como essencial, ao desenvolvimento de estilos de vida
saudáveis. As nossas crianças e jovens carecem de espaços desportivos de qualidade, onde
possam praticar as suas actividades desportivas e conviver de modo saudável, durante todos o
ano. Para tal, o campo de jogos da Rua Diogo Cão, na Encosta do Sol, necessita de uma
cobertura e um piso novo de qualidade, que permitam a prática desportiva, de modo
contínuo, mesmo quando as condições climatéricas não o permitem. Com a colocação destas
infra-estruturas no campo de jogos da Rua Diogo Cão, na Encosta do Sol, não só será possível
um maior e melhor desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, como também a promoção
de uma maior coesão social e prevenção de comportamentos desviantes, através da prática de
desportos colectivos.
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Freguesia: Encosta do Sol

Proponente: Maria Da Conceição Ramos Cardoso

Justificação da exclusão: A requalificação ultrapassa o valor do orçamento atribuído ao OP
2018.

Proposta 36 CONTINUAÇÃO CICLOVIA DO JARDIM 25 DE ABRIL (ÁGUAS LIVRES) ATÉ AO
JARDIM DOS AROMAS E LIGAÇÃO POSTERIOR AO LIMITE DO CONCELHO PARA
CONTINUAÇÃO AO MONSANTO

Proponho que seja feita a continuação da ciclovia do Jardim 25 de Abril (Rua Bartolomeu Dias)
para a zona da Buraca. Assim, sugiro 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 ao Monsanto.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Sofia Matos

Justificação da exclusão: No âmbito do PEDUS - Planos Estratégicos de Desenvolvimento
Urbano encontra-se prevista a continuação da pista de caminhada pela rua António Aleixo e
avenida 25 de Abril, até à pista existente localizada na Rua 1º de Maio, na Buraca.
No entanto, poderá ser estudada uma ligação desta pista ao Jardim dos Aromas.

Proposta 41 Saúde para Todos

Com o objectivo de torna mais acessível a todos o exercício físico e a incremento da saúde dos
munícipes, propomos: que o Jardim dos Aromas seja equipado com material desportivo
adaptado para idosos (gerontomotricidade). Um campo de mini golfe e boccia, com o intuito
de incentivar actividades intergeracionais e interrelacionais.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Lina Mendonça

Justificação da exclusão: Relativamente à concretização de ‘um campo de mini golfe e boccia’,
reporta-se que não existem condições físicas à sua implantação, de acordo com a normativa
técnica vigente.
A colocação de aparelhos de exercício geriátricos está contemplada na Proposta 37 que foi
validada.
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Proposta 44 RENOVAÇÃO PRACETA ABEL SALAZAR

Proposta: Novo ordenamento do estacionamento. Aumento de espaços verdes. Passeio
calçada substituído por piso confortável. Substituição do parque infantil por espaços verdes e
pequenos equipamentos para crianças e fitness.

Freguesia: Encosta do Sol

Proponente: Pedro Miguel Lino Cachinho

Justificação da exclusão: Satisfaz reportar que existem equipamentos na Rua Capitães de
Abril. Existe um parque infantil adstrito e encontra-se em boas condições oferecendo
serventia. Mais se reporta que a Praceta encontra-se em condições de utilização.

Proposta 45 Transporte nocturno para as freguesias que não o têm

Transporte nocturno proporcionado pela câmara para as freguesias que não o têm. Na Damaia
de cima, por exemplo, não há autocarros depois das 23h aos dias de semana e ainda mais cedo
aos fins-de-semana. É muito complicado para quem queira deslocar-se para outras zonas da
cidade ou Lisboa e voltar para casa um pouco mais tarde. Seria uma forma, não só de tornar a
zona mais segura à noite, como proporcionar mais actividade nocturna à zona e aos
moradores. A sugestão seria que funcionasse até por volta das 2h00 da madrugada.

Freguesia: Amadora

Proponente: Inês Moreira dos Santos

Justificação da exclusão: Tendo em conta a implementação do novo Regime Jurídico do
Serviço Público de Transporte de Passageiros, pela Lei nº 52/2015, de 9 de Junho, encontra-se
em curso, a definição dos serviços mínimos e a preparação de procedimentos concursais para
a celebração de contratos de serviço público.

Como tal, não se considera oportuna a adoção deste tipo de projeto sem a visão global de toda
a rede de transporte, a obter durante o próximo ano.

Proposta 46 Reabilitação da zona envolvente à fachada do Palácio Condes da Lousã

Proponho a urgente reabilitação da zona envolvente à fachada principal do Palácio Condes da
Lousã, na Damaia, de modo a tornar-se um local de lazer mas com segurança. Neste momento
o local encontra-se totalmente ao abandono com a fachada em ruínas, as paredes laterais com
janelas abertas - facilmente acessíveis às crianças e jovens que, com a curiosidade típica da
idade tantas vezes entram para as ruínas, correndo sério risco de se magoarem -, no espaço
exterior: ervas e lixo por tudo quanto é sítio. O local merecia uma transformação para que a
população possa também desfrutar daquele espaço onde há tantos anos, em criança, também
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brinquei. Fica a proposta de uma zona ajardinada, com alguns bancos e mesas e, porque não,
aparelhos de ginástica ou um parque infantil.
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Inês Moreira dos Santos

Justificação da exclusão: Está previsto projeto para reabilitação do edifício que engloba
intervenção na zona envolvente.

Proposta 47 Festas ou feiras temáticas regulares nas Águas Livres

Proponho a organização de festas e feiras temáticas em vários locais da freguesia das Águas
Livres, com alguma regularidade, de modo a estimular a actividade diurna e nocturna na zona,
o convívio dos moradores e diminuição da insegurança e do receio de andar à noite, que cada
vez mais se sente. Ao mesmo tempo, seria muito importante para estimular um lado mais
cultural da freguesia que tanto potencial tem para tal.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Inês Moreira dos Santos

Justificação da exclusão: Considerando a Lei n.º 75/2013. de 12 de setembro, que "Estabelece
o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias
locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo
autárquico", nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 16º a organização de festas e feiras
temáticas é da competências das Juntas de Freguesia.

Proposta 48 Requalificação do Largo Eugénio Santos na Reboleira

Reestruturação da proposta 63 que foi vencedora no Orçamento Participativo de 2015 mas
que ainda não viu a sua execução.
Depois de auscultada a população do Largo, apresenta-se a seguinte proposta:

Nivelamento/alcatroamento do Largo. Redefinição e marcação do estacionamento com vista a
possibilitar mais lugares do que os existentes e, ao mesmo tempo, uma melhor circulação.
Marcação de linhas amarelas na via rodoviária na Av. D. José I, na zona de acesso ao Largo,
para evitar mais acidentes. Colocação de sinalética que identifique que o parque de
estacionamento existente é reservado a moradores. Reabilitação das escadas, e respetivos
corrimões, bem como das zonas pedonais que são bastante irregulares. Reforço da iluminação
em algumas zonas do Largo. Colocação de caixotes do lixo nos postes de iluminação junto aos
edifícios. Melhoramento dos jardins já existentes.
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Freguesia: Venteira

Proponente: Zita Catarina Rodrigues Silva

Justificação da exclusão: No âmbito do OP 2016, a requalificação já está prevista e vai ser
executada.

Proposta 49 Limpeza mais regular das ruas das Águas Livres

Parece cada vez mais que o serviço de limpeza da câmara ou juntas de freguesia não é o
suficiente e isso é visível nas ruas da Damaia. O lixo abunda, o vento fá-lo voar pelas ruas, há
garrafas partidas por todos os cantos, as ervas daninhas estão por todo o lado, os passeios
estão muito sujos. É claro que o actual serviço é insuficiente e a imagem que a cidade passa
não é nada agradável para ninguém, sem falar nas pragas que se potenciam nestas condições.
Por uma questão de higiene e saúde pública, proponho a criação de um serviço mais regular e
organizado de limpeza na freguesia das Águas Livres.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Maria Domingas Santos

Justificação da exclusão: A responsabilidade pela limpeza urbana, na qual se inclui a varredura
e o controlo de infestantes em passeios e outros espaços públicos, encontra-se delegada nas
freguesias do Concelho.

Proposta 50 De Todos para Todos

Adaptação ou construção de um espaço de espetáculos onde os amadorenses com ou sem
mobilidade reduzida possam participar ou promover espetáculos ou outros eventos culturais.

Freguesia: Amadora

Proponente: Ana Maria Gomes Brás

Justificação da exclusão: A Câmara Municipal da Amadora já dispõe de espaços onde os
munícipes com ou sem mobilidade reduzida podem participar ou promover espetáculos ou
outros eventos culturais, designadamente os Recreios da Amadora, o auditório da Biblioteca
Municipal Fernando Piteira Santos e o Auditório dos Paços do Concelho.

Proposta 51 Melhoramento do espaço do Jardim da Mónica

Construção ou adaptação de WC publico adaptado a pessoas com ou sem mobilidade reduzida
no Parque Maurício- Jardim da Mónica.
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Freguesia: Falagueira - Venda Nova

Proponente: Ana Maria Gomes Brás

Justificação da exclusão: Infraestrutura já existente no Parque da BD – Turma da Mônica /
Maurício de Sousa e preparada para pessoas com ou sem mobilidade reduzida.

Proposta 52 Mais câmaras de vigilância

Sugiro a colocação de mais câmaras de vídeo vigilância nas ruas do concelho. As recentemente
colocadas são giratórias e por vezes ocorrem situações em que as câmaras estão a filmar o
local oposto. Na avenida do ultramar, freguesia Mina D´água, existe apenas uma câmara. Em
frente à minha residência está colocada sinalética de fim de local vigiado, no entanto
regularmente o meu prédio, assim como os outros, são vandalizados com graffitis
encontrando-se num estado lastimável não havendo, supostamente, o registo vídeo dada a
distância e da câmara e a arquitectura da via em questão. A situação exposta é da minha rua
em concreto mas passam-se situações semelhantes noutras artérias. Mais câmaras, mais
segurança, menos vandalismo.

Freguesia: Amadora

Proponente: Vítor Ricardo Leandro de Almeida

Justificação da exclusão: O sistema de videoproteção foi aprovado, na sua globalidade, pelo
Ministério da Administração Interna. A identificação dos locais a serem objeto de vigilância foi
elaborada pela Polícia de Segurança Pública, tendo por base a estatística das incidências
criminais verificadas em cada artéria.
Durante o período de vigência da autorização emitida pelo Ministério da Administração
Interna, não será possível alterar o sistema implementado.

Proposta 54 Requalificação - NOVA VIDA nos espaços envoltos da PRACETA do INFANTÁRIO

Sugestões de Melhoria para mais Qualidade de Vida e Bem-Estar Local: - requalificação das
áreas envolventes em toda a praceta do Infantário e atendendo à vasta área que esta
apresenta e que serve de residência a uma vasta população.
Descrição detalhada dos espaços: A) o espaço com bancos e acesso amplo delimitado entre
esta praceta (com túnel de acesso e livre) para a praceta adjacente - Stuart de Carvalhais,
deveria ser requalificado: construir-se mesas e bancos fixos com proteção à chuva e sol, por
forma a permitir convívio local dos moradores (idosos e crianças); até considerar-se a parte do
jardim adjacente para se incorporar neste projeto; B) a escada que dá acesso à via Av.
Hospitais Civis de Lisboa e permite ligação entre ruas, utilizada por utentes (crianças que se
dirigem às escolas envolventes) deverá ser refeita totalmente por forma a mostrar-se segura e
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nas dimensões apropriadas à dimensão dos pés das pessoas que a utilizam (considero que os
degraus são curtos de espaço (largura) e encontram-se em muito mau estado); C) as traseiras
de toda a Praceta (desde muitos anos, mais de trinta anos...) precisam de manutenção dos
jardins e limpeza constante ao longo do ano e de acordo com as estações do ano (ao dia de
hoje, 03 de julho de 2017, as traseiras que dão para o terreno de terra batida utilizado como
estacionamento de apoio à Clínica da Reboleira e colégio Dona Filipa e aos moradores daqui; já
isto foi sugerido no processo n.º 32815 (Portal A minha rua, pedido de 21/06/2017); além
desta manutenção constante e planeada/atempada, poderão ser requalificadas para área de
acessos a zonas de recolha de lixo (também já sugerido no proc. n.º 32817 (Portal- A minha
rua, pedido de 21/06/2017); estacionamento adequado local e espaços de livre circulação com
eventuais dispositivos de lazer para as crianças brincarem ou bancos/outros equipamentos
com funcionalidade; D) A área da Praceta com grande jardim na sua frente, poderá ser
requalificada, em especial na área de parqueamento, no seu topo, entre os edifícios poderá
ser adaptada para estacionamento de cargas e descargas para todos os moradores e empresas
locais (cafés/restaurantes, lojas-hotel para animais; massagens/fisioterapia e outras...), com
áreas delimitadas e devidamente identificadas e tipificadas para o efeito (ver processo N.º
32813 que seguiu para a Polícia Municipal, pois referi o constante estacionamento indevido de
viaturas em segunda fila em ziguezague e falta de lugares aquando da descarga e na tomada
ou largada de passageiros (crianças que se deslocam ao infantário/ama do prédio N.º 7); além
de pessoas com locomoção reduzida ou outras condições de saúde limitativas
temporariamente ou que vivem sozinhas...) - de notar que se trata de uma zona de monte, dos
moradores, também com área de estacionamento para cargas e descargas; pelo que sugiro a
sua eliminação/transformação pelos factos aqui referidos.
Para maior compreensão do aqui exposto, sugere-se a consulta da praceta do Infantário com
recurso aos mapas do Google.
https://www.google.pt/maps/place/Pracetal-Infant%C3%A1
rio+7,+2720351+Reboleira/G238.7481021,9.2285.467,153m/data=13m21e34b114m5!3m41sOxd1eCd
fe890d Ol 82.3d 38.748102.14d-9.2279.982

02O6288.897:0x9

f7685764

Outros dados de submissão: Requerente - Isabel Alexandra Vieira Raposo Marques Atividade
profissional - Área da Saúde (Ciências da Vida, Farmacêutica) Moradora/proprietária-Praceta
do Infantário n. 7, 39 E, 2720-304 Reboleira/Amadora Freguesia- Águas Livres Telemóvel:
915652736 Data: 03/07/2017

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Isabel Alexandra Vieira Raposo Marques

Justificação da exclusão: A requalificação da Praceta do Infantário e espaços envolventes já
está prevista pela Câmara Municipal da Amadora.

Quanto ao estacionamento indevido de veículos, no âmbito das competências do Serviço de
Polícia Municipal (SPM), previstas no Art.º 6º, nº 2, al. a), do Regulamento de Organização e
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Funcionamento do SPM, nomeadamente, na fiscalização, em geral, do cumprimento das
disposições do Código da Estrada e legislação complementar nas vias de jurisdição municipal,
tal competência está a ser desenvolvida normalmente pelo SPM, com ações de sensibilização a
fim de se evitar o estacionamento em infração e ações repressivas nos casos de reincidência.

Proposta 56 Aquisição de viatura electrica para apoio ao combate ao desperdicio alimentar,
no nucleo da Re-food em Alfragide

A Re-food 4 GOOD é uma associação nacional, sem fins lucrativos criada em 2011 com o
objetivo de combater o desperdício alimentar. O núcleo Re - food Alfragide é um dos núcleos
desta associação, que desenvolve a sua atividade no âmbito da recolha, preparação e
distribuição de alimentos. Com 3 anos de existência, foi o 1º núcleo a abrir fora do concelho de
Lisboa, actua localmente e funciona em regime exclusivo de voluntariado intergeracional, no
ano 2016 distribuiu 32000 refeições a 208 pessoas . Aqui, todos os dias, diferentes equipas de
voluntários, percorrem mais de 100 kms para recolher e reaproveitar os excedentes
alimentares provenientes de restaurantes, cafés, pastelarias, padarias, refeitórios,
supermercados e hipermercados da freguesia de Alfragide e zonas adjacentes nos concelhos
da Amadora e Oeiras, que serão posteriormente canalizados para as famílias mais carenciadas
da freguesia de Alfragide. Apoiamos no presente um total de 226 pessoas provenientes de
diferentes segmentos sociais; idosos, famílias carenciadas muitas vezes numerosas e com
crianças, pessoas portadoras de doenças e modos de vida marginais, minorias étnicas,
toxicodependentes, sem-abrigo, novos pobres e outros que nesta freguesia residem. Vivemos
no dia-a-dia, consideráveis dificuldades, no que concerne ao transporte dos bens alimentares
que recolhemos, quer porque estamos à mercê da disponibilidade das viaturas dos
voluntários, quer porque as mesmas por vezes não têm capacidades e/ou condições para
recolher certos alimentos que requerem condições especificas de transporte (temperatura).
Em face desta realidade considerámos desenvolver esta candidatura, com o objetivo de
adquirir uma viatura ligeira comercial com caixa térmica– suporte imprescindível para
desenvolvimento da nossa atividade diária em condições que permitam salvaguardar o
transporte de alimentos de acordo com as regras de higiene e segurança alimentar adequadas.
Tendo em conta que a nossa filosofia de atuação envolve diferentes tipos responsabilidade:
social, ambiental, sustentável - consideramos na presente, a aquisição de uma viatura elétrica
que nos permitirá deslocar de uma forma mais económica, sem poluição que contribui para
aumentar a nossa de resposta ao grande desafio de interesse social - o desperdício alimentar
na freguesia de Alfragide – Concelho da Amadora
Ajudem -nos com o seu voto, a melhorar a capacidade de intervenção do núcleo Re - food –
Alfragide, na resposta a um dos grandes desafios da economia social : combate o desperdício
alimentar em prol das famílias carenciadas. Bem haja!
Estimamos para a realização deste objetivo um investimento no montante de € 33.000
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Equipa Promotora - Re-food Alfragide - Celia Guterres , Pedro Paulino, Rui Gonçalves
Freguesia: Amadora

Proponente: Célia Guterres

Justificação da exclusão: Existem no município outros programas de apoio para aquisição de
bens, nomeadamente viaturas, como é o Programa de Apoio ao Movimento Associativo ou
outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do financiamento da mesma.

Proposta 57 Remodelação Salão Paroquial - Igreja Matriz da Amadora

Desde a sua edificação, em 1958, que o nosso Salão Paroquial não sofre qualquer tipo de
remodelação estrutural de raiz. Neste sentido, a nossa candidatura surge no contexto actual,
caracterizado por uma situação critica a nível da segurança de utilização do espaço pelas
crianças e adultos que o frequentam diariamente.

Actualmente, o nosso salão é usado para inúmeras actividades pedagógicas, formativas e
lúdico-culturais tais como almoços da comunidade, santos populares, tardes de cinema,
catequese, actividades escutistas, teatros/musicais, conferências, formações, etc. Além de
dotar a nossa Igreja com um espaço polivalente que sirva todos os grupos inseridos na nossa
Paróquia, escuteiros, catequese, grupos de jovens, etc., a ideia será oferecer a todas as
associações/movimentos/escolas, existentes no nosso concelho mais um espaço polivalente
onde possam desenvolver algumas das suas actividades. A intervenção contempla:
- Remodelação do palco existente;

- Remoção dos forros existentes nas paredes;

- Execução de tecto falso em gesso cartonado para aumentar o isolamento acústico;
- Renovação da paredes;

- Colocação de novo pavimento;

- Criação de uma régie de apoio ao palco;
- Criação de salas de apoio ao palco;
- Renovação do Lobby;

- Criação de rampa de acesso ao salão;
- Reformulação dos WC's existentes;

- Colocação de sistema de ventilação no salão;
- Renovação da rede eléctrica;

- Reformulação do sistema de som e materiais de audiovisuais; .
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- Aquisição de novas cadeiras.

Pensamos que esta proposta além de vir a beneficiar toda a nossa Comunidade Paroquial vai
também beneficiar toda a Comunidade da Amadora.
Valor Previsto: 280 000,00€
Freguesia: Venteira

Proponente: Paróquia da Amadora

Justificação da exclusão: O Salão Paroquial da Igreja Matriz da Amadora é propriedade
privada.

Proposta 58 HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS NO BAIRRO DO ALTO DA COVA DA MOURA

Disponibilização e preparação do terreno em frente à Rua 7 de Julho, no bairro do Alto da Cova
da Moura, para hortas urbanas comunitárias.

Esta proposta é uma medida que instiga a integração da população na promoção e
desenvolvimento da qualidade de vida, bem como permite a requalificação urbana do bairro.
O bairro do Alto da Cova da Moura, localizado na freguesia de Águas Livres, Concelho de
Amadora, é habitado por mais de 6 mil pessoas, que caracterizam uma população composta
por estimável interculturalidade e por uma heterogênea etariedade que potencializa a
intergeracionalidade e a participação cidadã. A criação de hortas urbanas comunitárias em um
terreno baldio, existente em frente à Rua 7 de Julho, é uma medida que instiga a participação
integrativa da população na promoção e desenvolvimento da qualidade de vida, bem como
permite a requalificação urbana. A cultura sustentável das hortas comunitárias urbanas
confere múltiplos benefícios para a vida dos munícipes e da cidade, a começar pelo uso
comum do terreno e dos recursos que proporciona a interação colaborativa entre as pessoas
gerando consequentemente o bem-estar social e mental por via da cidadania e da convivência.
De modo complementar, o bem-estar físico da população é um ganho intrínseco às hortas,
quer pelo consumo de alimentos frescos quer pela prática física advinda dos movimentos do
cultivo da terra. Além do mais, os produtos provenientes da horta são recursos para a
consolidação de uma economia social e solidária a ser desenvolvida pela intervenção da
própria população. A existência das hortas comunitárias também inibe o uso de terreno para
outros fins, como depósitos ilegais de lixos e de resíduos, sendo também um proveito a nível
estético da cidade.
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Jacqueline Aguiar Cardoso

Justificação da exclusão: O terreno proposto para a implementação das hortas urbanas é
propriedade privada.
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Proposta 60 SISTEMA ENTERRADO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Solicitamos a colocação de três contentores subterrâneos para resíduos sólidos urbanos
indiferenciados (contentores enterrados - tipo “molok” com capacidade para 5000 litros cada)
em substituição aos contentores atuais (contentores externos) que estão localizados na Rua
dos Reis, em frente à EB1 da Cova da Moura (pertencente ao Agrupamento de Escolas da
Damaia).
A disposição e o modelo dos atuais contentores provocam reclamações e causam constantes
constrangimentos aos alunos e ao restante da população local por causa da proliferação dos
incessantes odores que por consequência atraem insetos e alguns tipos de pragas, colocando
constantemente em risco o bem-estar físico da população do bairro, situação agravada em
dias de intenso calor e em dias chuvosos.
Esta intervenção de mudança dos meios de depósito e recolha de resíduos sólidos, permite a
requalificação urbana e a qualidade de vida do cidadão no seu mais amplo aspecto de saúde
física e social, sendo esta proposta um benefício para a saúde, limpeza pública (higiene
urbana) e para a promoção do bem-estar da população que habita e vive a cidade, edificando
assim uma cidade limpa e bonita por via do melhoramento também da sua imagem urbana e
da colaboração dos munícipes, a exemplo daquilo que tem sido feito pelo Concelho com a
implementação de contentores enterrados já existentes em alguns pontos da região de
Amadora.

Sobre a exequibilidade da ideia no terreno situado na Rua dos Reis, evidenciamos
positivamente que a rua possui um traçado que permite as manobras dos veículos destinados
para a recolha de resíduos sólidos dispostos em contentores subterrâneos.
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Jacqueline Aguiar Cardoso

Justificação da exclusão: A instalação de contentores semienterrados não deve ser feita em
locais pontuais, mas sim em “manchas”.

A sua colocação neste local iria implicar a deslocação de uma viatura com grua para recolha
exclusiva destes contentores, sendo que todo o restante Bairro da Cova da Moura tem
implementado outro sistema de deposição (contentores tradicionais de 1000l) que é recolhido
com recurso a viaturas com características diferentes. A rua em causa tem acessos difíceis, é
bastante ingreme, muito estreita e possui vários cabos a cruzar a estrada.

A generalidade do bairro tem ruas estreitas, sem passeios, factos que impossibilitam a
instalação deste equipamento, a circulação de viaturas auto-compactadoras com grua e,
consequentemente, a execução do serviço de recolha dos resíduos.
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Proposta 61 CARRINHA INTERCULTURAL DE INTERCÂMBIO SOCIOCULTURAL

Disponibilização de carrinha (viatura tipo minibus) para o intercâmbio sociocultural entre a
população do bairro do Alto da Cova da Moura e os utentes das instituições (e.o, IPSS) do
Concelho de Amadora.
A carrinha poderia ser utilizada pela própria associação cultural Moinho da Juventude para
dinamizar actividades fora do bairro. Além disso, esta viatura poderia transportar os idosos e
demais utentes das instituições do concelho da Amadora para que conheçam e vivenciem o
bairro do Alto da Cova da Moura no quadro duma Visita Sabura e também para que possam
participar de outras atividades culturais promovidas pelo bairro a fim de animar um sistema de
partilha e intercâmbio de experiências socioculturais entre as pessoas do concelho.
A Associação Cultural Moinho da Juventude (ACMJ) é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS) e uma Organização Não-governamental para o Desenvolvimento
(ONGD) que realiza, desde a década de 80, atividades sociais, culturais, educativas,
profissionais, de apoio psicossocial, de orientação para a saúde, desenvolvendo também ações
recreativas e desportivas que são dinamizadas com e pela população do bairro do Alto da Cova
da Moura, localizado na junta de Freguesia de Águas Livres, concelho da Amadora. Essas
atividades envolvem cerca de 1000 pessoas, de diversas faixas etárias, em mais de 12 projetos.
Com a finalidade de ampliar as atividades culturais do bairro para a população do Concelho de
Amadora, tendo em vista uma maior interligação, partilha e cidadania entre os munícipes,
solicitamos a disponibilização duma carrinha para trazer os idosos e demais utentes dos IPSS
do Concelho da Amadora para conhecer e vivenciar o bairro da Cova da Moura no quadro
duma Visita Sabura e também para que possam participar de outras atividades culturais
realizadas pela ACMJ em conjunto com a população do bairro. A visita Sabura promove numa
visita pelo bairro do Alto da Cova da Moura, a vivência e a experiência da dinâmica deste
bairro. Em consequência, a visita possibilita o desenvolvimento local por meio da participação
das pessoas na geração de atividades económicas (como a ativação do comércio local) e
difunde, inclusive, o património cultural do bairro por meio da partilha de experiências sociais,
culturais e interculturais vividas e acolhidas pelo bairro. Além da visita Sabura, são diversos os
processos socioculturais fomentados pela ACMJ ao largo dos 365 dias do ano, como é o caso,
por exemplo, da Festa do Kola San Jon (que tem a sua prática cultural reconhecida como
Património Cultural Imaterial de Portugal DR 16/10/2013), do sinergético movimento das
batucadeiras do grupo de Batuque Finka Pé e também do Festival Kova M, que mobiliza mais
de 2000 pessoas, proporciona o desenvolvimento local a partir do acolhimento de visitantes e
pela intervenção comunitária em ações intergeracionais que envolvem “música, desporto,
tecnologia, arte urbana, gastronomia, debates e reflexões, tecnologia e desporto”.

Freguesia: Amadora

Proponente: Jacqueline Aguiar Cardoso
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Justificação da exclusão: Existem no município outros programas de apoio para aquisição de
bens, nomeadamente viaturas, como é o Programa de Apoio ao Movimento Associativo ou
outro tipo de apoios desde que a instituição garanta parte do financiamento da mesma.
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