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Notas informativas a propostas colocadas a votação  
OP 2020 da Amadora 

 
Proposta N.º 3  Colocação de EcoPontas & PapaChicletes 
A deposição de pontas/beatas de cigarro e de pastilhas no chão são uma das grandes 
preocupações ambientais nas cidades nos nossos dias. É uma realidade que muitos cidadãos 
lançam as pontas/beatas ou pastilhas para o chão como se de lixo não se tratasse. 
Como forma de combater este problema e de sensibilizar as pessoas para esta questão foi 
desenvolvido um projeto pelo Laboratório da Paisagem de Guimarães – Projecto EcoPontas & 
PapaChicletes - Redução e Valorização de Resíduos (Prémio Inovação Social Green Project 
Awards – Sociedade Ponto Verde em 2016), que já foi replicado por vários municípios, através 
da conceção e instalação de estruturas com um design apelativo à utilização que contribui para 
alterações comportamentais e promove a sustentabilidade das cidades. 
Proponho que sejam adquiridos e colocados EcoPontas e PapaChicletes distribuídos pelas 
várias freguesias do município, em locais de maior concentração de pessoas (junto a serviços 
públicos, zonas de transportes e de comércio, etc.). 
https://www.labpaisagem.pt/ecopontas-papachicletes/ 
http://www.labpaisagem.pt/wp-
content/uploads/2018/05/CATALOGO_ECOPONTASPAPACHICLETES_2018.pdf. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a aquisição e instalação de 12 contentores para deposição de pontas de 
cigarro (“EcoPontas”) e de 12 contentores para deposição de pastilhas elásticas 
(“PapaChicletes”) a instalar nas interfaces dos transportes públicos e em zonas de maior 
concentração das freguesias do Concelho. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: Paula Maria Baltazar Martins 
Valor de investimento estimado: 12.850€ 
 
Proposta N.º 4  Adaptar semáforos com temporizador digital 
Nos tempos que correm não há dúvida de que os semáforos são uma ferramenta muito eficaz 
no controle de tráfego. Habilitar os semáforos com mostradores digitais que indicariam tanto 
ao condutor como 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 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. 
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Esta medida podia ser implementada nos cruzamentos de maior tráfego, e posteriormente 
adaptada a todo o concelho. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
Instalação de temporizador digital em todos os semáforos de peão existente no Concelho 
(aproximadamente 500 semáforos de peão). 
Freguesia: Amadora 
Proponente: André Ricardo Nunes 
Valor de investimento estimado: 66.000€ 
 
Proposta N.º 5  Colocar sinalética "Táxi - Mudança de Tarifa" no concelho 
Os táxis do concelho da Amadora, quando em serviço, ao saírem do concelho devem mudar de 
tarifa. Os conflitos entre clientes e taxistas por não haver um consenso sobre o local onde a 
tarifa deve ser alterada, e onde termina de facto o concelho da Amadora, são uma constante. 
De forma a aumentar a confiança no sector do táxi e nos taxistas, sugiro que sejam colocadas 
placas de "táxi - mudança de tarifa" (ou equivalente) nas estradas do concelho, mais 
concretamente nos pontos que delimitam o concelho da Amadora. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
Estima-se serem necessárias 35 placas para a instalação de sinalética "Táxi - Mudança de 
Tarifa" em todas as entradas do Concelho. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: André Ricardo Nunes 
Valor de investimento estimado: 5.000€ 
 
Proposta N.º 7  Requalificar/dignificar a estátua de José Afonso e o espaço envolvente no 
Parque Central 
Com o decorrer dos anos a estátua do José Afonso, localizada no Parque Central, tem vindo a 
degradar-se, sendo que se encontra bastante “suja” e com algum “verdete” especialmente na 
zona da cabeça (Foto 1). Acresce que na zona em frente à estátua está localizado um lago que 
não é utilizado há vários anos. (Foto 2). 
Entendo que o José Afonso e a estátua que o celebra merecem esta requalificação, 
homenageando um homem que foi, e é, tão importante enquanto autor/compositor/cantor e 
pelo papel que teve na nossa Revolução e na nossa democracia. 
A minha proposta é: 
- Limpeza da estátua do José Afonso; 
- Requalificação do espaço frente à estátua eliminando o lago que não tem utilização enquanto 
tal, tapando o espaço existente que poderá ser transformado num pequeno palco ou 
ajardinado; 
- Retirada do outdoor que se encontra nas costas da estátua (na Av. General Humberto 
Delgado) e tapa a visibilidade da mesma; 
- Colocação de uma placa assinalando a data de nascimento e morte do José Afonso fazendo 
alusão ao Prémio José Afonso atribuído pelo nosso município. 
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- Nota informativa da proposta colocada a votação 
A componente da proposta que é colocada a votação é o restauro da estátua de José Afonso, 
visto estar prevista uma intervenção na zona norte do Parque Central. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Alípio Morgado Martins 
Valor de investimento estimado: 5.000€ 
 
Proposta N.º 9  Melhorar a segurança da circulação geral e da pedonal em particular 
Proponho que a circulação no interior dos bairros, nomeadamente, em Alfornelos seja 
condicionada à velocidade máxima de 30km/h e que todas as passagens de peões sejam 
elevadas ao nível dos passeios permitindo uma circulação contínua e sem obstáculos para 
todos os peões independentemente das suas condições de mobilidade. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
A componente da proposta que é colocada a votação é a Zona 30, sendo que numa primeira 
fase consideram-se prioritárias as zonas em que existam equipamentos públicos. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Vasco Manuel Martins de Matos 
Valor de investimento estimado: 80.000€ 
 
Proposta N.º 12  Ilha Mágica do Lido 
Requalificação do jardim com novos e mais apropriados brinquedos para as crianças, 
nomeadamente escorregas, baloiços, equipamentos para escaladas, etc, bem como 
transformar o lago em algo realmente útil para as crianças usarem, como por exemplo 
dotando-o de barcos ou transformando-o numa piscina pública com reais condições de 
segurança. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
A componente da proposta que é colocada a votação é a requalificação dos jardins e os 
equipamentos. No que se refere ao lago, apenas tem condições enquanto lago de 
enquadramento do parque. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: Célia de Jesus Manta Ramos Pedro 
Valor de investimento estimado: 53.000€  
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Proposta N.º 21  Bandas de redução de velocidade junto a escola básica 
É urgente a colocação de bandas de desaceleração nestas 3 ruas: Av. Camera Pestana ; Rua 
Curry Cabral; Rua Dr. Ricardo Jorge. 
Nas ruas envolventes à escola primária Santos Mattos na Venda Nova, os automóveis, e até o 
autocarro da vimeca 162, aceleram demasiado, ultrapassando bastante os limites legais para 
velocidade dentro de povoações e perto de escolas. O facto das três ruas envolventes serem 
retas compridas leva a que muitos condutores acelerem bastante em ruas em que circulam 
muitas crianças sozinhas. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
A componente da proposta que é colocada a votação é a instalação de Lombas Redutoras de 
Velocidade na Rua Dr. Ricardo Jorge, nomeadamente, na passadeira frente à escola. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
Freguesia: Falagueira - Venda Nova 
Proponente: Ana Almeida 
Valor de investimento estimado: 5.000€ 
 
Proposta N.º 28  Amadora a Compostar 
Este processo visa transformar excedentes de matéria orgânica, como estrume, folhas e restos 
de comida, em material semelhante ao solo — a que se dá o nome de composto — e que pode 
ajudar a fertilizar as terras. Formação sobre o processo e a distribuir contentores próprios a 
quem quisesse começar a fazer compostagem em casa. 
AMADORA A COMPOSTAR é um projeto que visa a formação em compostagem, a oferta de um 
compostor doméstico aos munícipes que têm espaço para o instalar e o apoio continuado da 
CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA aos munícipes que, através de inscrição, manifestem o 
interesse em reduzir os seus resíduos domésticos, produzindo fertilizante que virá a ser 
utilizado no seu logradouro, quintal ou jardim. Caso o munícipe não tenha espaço com terra 
para instalar o seu compostor, poderá ainda assim inscrever-se e demonstrar interesse pela 
compostagem comunitária. A Câmara Municipal de Amadora, poderá iniciar a instalação de 
compostores comunitários piloto em algumas freguesias. 
Fazer compostagem doméstica evita o encaminhamento para incineração de resíduos 
valorizáveis. Só em 2017 foram recolhidas diariamente em Lisboa mais de 600 toneladas de 
lixo comum, das quais 40% de biodegradáveis, encaminhados para incineração. 
A CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA propõe-se inverter este processo na origem, 
proporcionando aos munícipes forma de reciclarem estes resíduos nas suas habitações, com 
vantagens económicas e ambientais. Em vez de rejeitarmos no contentor do lixo os resíduos 
que sobram da preparação das refeições, especificamente das frutas e legumes, podemos 
colocá-los no compostor. Cobrimo-los com pequenos ramos, ervas e folhas e deixamos a 
Natureza agir. É muito simples e natural. Quer participar mas tem dúvidas? Inscreva-se e 
assista à formação que a CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA lhe oferece com a entrega do 
compostor. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
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Esta proposta encontra-se alinhada com as ações previstas no PAPERSU da Amadora 2020, 
nomeadamente com o objetivo “prevenção da produção de resíduos”.  
A componente da proposta que é colocada a votação é a implementação dum projeto piloto 
de compostagem doméstica que pressupõe a distribuição gratuita de compostores aos 
munícipes que pretendam fazer compostagem e tenham condições para o efeito na sua 
residência (jardim, quintal ou logradouro). 
Aquisição de 100 compostores (com uma capacidade na ordem dos 300 l); realização de 10 
ações de formação/workshops para os munícipes que venham a inscrever-se no projeto e a 
distribuição de material de apoio, designadamente um guia/manual de compostagem 
doméstica.  
Relativamente à proposta de instalação de compostores comunitários foi recentemente 
instalado um no Parque Central, a título piloto, não estando ainda em funcionamento. 
Consequentemente, nesta fase, considera-se ainda prematuro e não existirem condições para 
a instalação de mais compostores comunitários no concelho. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
Freguesia: Amadora 
Proponente: Cristina Correia 
Valor de investimento estimado: 8.500€ 
 
Proposta N.º 43  Cobertura do recreio e campo de jogos da Escola EB1/JI Orlando Gonçalves 
(Alfornelos) 
Neste momento, a zona de recreio exterior e o campo de jogos existentes na Escola Orlando 
Gonçalves não estão cobertas. Por isso, em dias de chuva as crianças têm de permanecer no 
interior das salas, prejudicando o seu tempo de recreio mas também a realização da AEC 
“Desporto”. 
Por outro lado, nos períodos de forte exposição solar, a ausência de sombras poderá contribuir 
para episódios de insolação que comprometem a saúde dos alunos, pessoal docente e não 
docente. 
Para resolver esta situação, sugiro a montagem de duas estruturas galvanizadas com tela de 
alta densidade / opaca / impermeável, com válvula de segurança para ventos fortes: uma das 
estruturas cobrirá o recreio principal; a outra destina-se ao campo de jogos (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 actividades no exterior. 
Para concretizar este projecto, será necessário remover os canteiros existentes no recreio 
principal, o que se traduzirá num espaço amplo, sem obstáculos que comprometam a 
integridade física das crianças. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
A componente da proposta que é colocada a votação é a instalação de tensada no recreio. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
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Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Luis Miranda 
Valor de investimento estimado: 50.000€ 
 
Proposta N.º 54  Construção de telheiro e montagem de postes de Basquetebol na Escola 
Básica Alice Vieira 
A Escola Básica Alice Vieira é uma escola pública com turmas do pré-escolar ao 4º ano do 
Ensino Básico, com um número total de 350 crianças. Esta escola é composta por dois edifícios 
distintos. 
Tem todo o espaço exterior descoberto, apresentando apenas os telheiros de ligação entre 
este dois corpos como zona protegida das intempéries o que obriga, em dias de chuva que os 
alunos tenham apenas, para brincar ou realizar outro tipo de atividades, este reduzido espaço 
ou, em alternativa, se mantenham dentro dos edifícios, nas salas de aulas e corredores. Assim, 
e devido à exiguidade do espaço, acontece que, em dias de chuva, há sempre várias crianças 
molhadas, que nalguns casos, ficam assim todo o dia. 
Apesar de todos os esforços da escola a situação não se consegue resolver com graves 
prejuízos para a sua saúde. Esta situação tem motivado várias reclamações dos encarregados 
de educação. Torna-se essencial existir no espaço exterior da escola uma área coberta onde as 
crianças possam brincar ou fazer outro tipo de atividades protegidas da chuva e do sol. 
Verifica-se também que não existe no espaço exterior da escola qualquer tipo de equipamento 
lúdico ou desportivo que possibilite aos alunos diversificar as suas atividades recreativas, 
restringindo também as de carácter curricular. 
Face exposto, venho propor: 
- a construção de um telheiro, em tela de polietileno de alta densidade, nas traseiras do 
edifício escolar, denominado Centenário, acompanhando o seu comprimento. Aumentando 
assim a área coberta de modo a que as crianças possam brincar ao ar livre, protegidas da 
chuva e do sol ao longo do ano lectivo: 
- a instalação de dois postes com tabelas de mini basquetebol no espaço exterior, a poente do 
edifício principal. 
Como cidadão que verifica em que condições os alunos da Escola Básica Alice Vieira estão em 
dias de chuva e de muito sol, apresento esta proposta que muito gostaria de ver realizada de 
modo a que o recreio se torne um espaço seguro, de conforto e bem-estar para um 
desenvolvimento saudável destas crianças. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
A componente da proposta que é colocada a votação é a requalificação do espaço de recreio. 
Esta decisão está de acordo com o n.º 3 da Norma 9 das Normas de Participação do OP 
Amadora, segundo o qual se uma proposta validada contiver alguma componente considerada 
não exequível poderão ser introduzidos ajustes técnicos por parte dos serviços da CMA. 
Nota: Colocada a votação juntamente com a Proposta 55 – Construção de telheiro e 
montagem de postes de Basquetebol na Escola Básica Alice Vieira 
Freguesia: Águas Livres 
Proponente: Eduardo João Barbosa Mendes dos Santos 
Valor de investimento estimado: 20.000€ 


