Propostas Excluídas no OP 2020 da Amadora
Proposta N.º 1 União Desportiva Alfornelos
A União Desportiva de Alfornelos é uma instituição desportiva com 11 anos de existência e que
trabalha com crianças da freguesia e não só na área do desporto, tentando e com a principal
finalidade manter os nossos jovens ocupados e formar cidadãos para o futuro.
futuro. O nosso clube já
conta com cerca de 90 atletas divididos por vários escalões de formação.
Um dos principais handicaps é o transporte em segurança dos nossos jovens, o investimento é
extremamente grande para clubes com a nossa dimensão.
Por isso quer apelar a todos os votantes para votarem na nossa proposta que será para
adquirir uma carrinha nova que ira ajudar no transporte dos nossos jovens bem como garantir
máxima segurança.
Freguesia: Encosta do Sol
Proponente: José Rafael Nascimento Neves
Justificação da exclusão: As Normas do OP Amadora estabelecem o indeferimento de
propostas inerentes ao movimento associativo, que se encontra abrangido no Programa de
Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), como tal a União Desportiva de Alfornelos pode
solicitar o apoio municipal para investimento através de candidatura
atura própria ao PAMA.
PAMA
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade do n.º 3 da Norma 6 das
Normas de Participação do OP Amadora, segundo o qual ass propostas apresentadas não
podem ter como beneficiário qualquer organização do movimento
movimento associativo.
associativo
Proposta N.º 2 Criação de um conceito de oficinas/lojas “A Avó Faz, O Avô Conserta”
Enquadramento
As estimativas da população residente do INE mostram que o concelho de Amadora tem uma
composição etária simultaneamente mais rejuvenescida e mais envelhecida do que a média
nacional.
Os mais jovens (até aos 14 anos) assim como os mais velhos (65 ou mais anos) têm no
concelho um peso superior à média nacional. O envelhecimento populacional (23.1% da
população residente no concelho tem mais de 64 anos) tenderá a ser cada vez mais relevante
no futuro.
O prolongamento da esperança de vida, melhores condições sociais e de cuidados de saúde,
etc, colocam inúmeros desafios às várias instituições, tanto ao nível nacional como local.
Como manter ativos, participantes e ocupados um conjunto de cidadãos que, já não exercendo
uma atividade profissional, têm disponibilidade
disponibilidade e vontade de ainda se sentirem ativos e úteis –
é um grande desafio que se coloca a toda a comunidade.
Por outro lado, existem no concelho um número de famílias carenciadas que necessitam de
serviços aos quais nem sempre têm acesso.
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A proposta agora apresentada pretende dar um contributo para responder a estas duas
necessidades: manter ativos os idosos e prestar serviços gratuitos (ou a preços simbólicos) a
famílias carenciadas.
Proposta
Criação de um conceito de oficinas/lojas sociais “A Avó Faz,
Faz, O Avô Conserta” (ou outro similar),
em que os artífices/lojistas seriam apenas pessoas com mais de 65 anos, que prestariam
serviços de arranjos/consertos à população desfavorecida.
Alguns dos serviços que poderiam ser prestados:
• Arranjos de costura (subir
subir bainhas, pregar botões, arranjar costuras…),
• Arranjos de sapateiro (colocar solas, colar sapatos, coser presilhas …),
• Fabrico de peças em crochet e tricot (brinquedos infantis, casacos, gorros, mantas),
• Consertos em pequenos eletrodomésticos (ferro de engomar, esquentadores,
trituradoras…),
• Serviços de eletrónica (formatação de Pcs, instalação de software, …)
• Fabrico de peças decorativas (pintura de tecidos, decoração de objetos, …)
• … A criação destas oficinas permitiria que os idosos
idosos estivessem ocupados e a desenvolver
tarefas úteis à comunidade e que a população mais desfavorecida acedesse a serviços
gratuitos (ou a preços simbólicos) por eles prestados.
prestados
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Esperança Afonso
Justificação da exclusão: A proposta apresentada ultrapassa
ultrapassa a simples cedência de espaço,
espaço
implicando recrutar e enquadrar
enquadra funcionários-pessoas séniores para assegurar compromissos.
Também não é compatível com as funções da Administração Pública
ública por interferir de forma
concorrente em atividades asseguradas por entidades privadas. Os espaços municipais (fogos
não habitacionais)
abitacionais) mais estão disponíveis para arrendamento bonificado para atividades
socialmente úteis.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade das alíneas
alínea a), c) e g) do
n.º 2 da Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo ass quais tem de haver,
respetivamente, conformidade com o exercício de competências e atribuições da Autarquia e
exequibilidade técnica da proposta e não ser demasiado
siado genérica ou muito abrangente, não
permitindo a sua adaptação a projeto.
projeto
Proposta N.º 8 Pavilhão Gimnodesportivo AAD - Damaia
Requalificar e equipar o pavilhão gimnodesportivo da Associação dos Amigos da Damaia (AAD)
com equipamentos para treino e segurança de várias disciplinas da Ginástica.
O Pavilhão é hoje em dia utilizado por mais de 100 ginastas, entre crianças da creche da
Associação dos Amigos da Damaia e outros atletas externos residentes no concelho da
Amadora. Tem neste momento um conjunto
conjunto de equipamentos, em grande parte fruto do
investimento do Clube, sendo que alguns destes equipamentos já foram adquiridos há alguns
anos, presentando obviamente já algum desgaste.
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Em conjunto com os objectivos aqui propostos poderemos proporcionar melhores condições
de treino e acima de tudo de segurança para a prática desportiva.
No âmbito da requalificação proposta, estão contemplados os seguintes trabalhos:
1. Reparação de caixilharias das janelas.
2. Reparação
ção e pintura de paredes (interiores).
3. Revisão e Limpeza do telhado e seu sistema de isolamento.
4. Montagem do sistema de roldanas para o cinto de segurança.
Orçamento estimado: 25.000€
25.000
No âmbito da aquisição de equipamentos estão contemplados os seguintes
seguintes pontos:
4. Substituição dos colchões de quedas existentes (3 colchões com as dimensões de
3,0x2,0x0,30m).
5. Substituição dos tapetes de ginástica existentes (10 tapetes com as dimensões de
2,0x1,0x0,04m).
6. Aquisição de uma pista de Airtrack com 4 metros
m
de comprimento.
7. Aquisição de um cinto de segurança com arnês (adaptável a partir dos 5 anos de idade)
Orçamento Estimado: 6.000€
€
Orçamento Total Estimado: 31.000€
31.000
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Liliana Sofia Durão Boaventura
Justificação da exclusão: O apoio ao investimento por parte do município ao associativismo
local encontra-se
se plasmado ao nível do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).
Todos os equipamentos desportivos especializados devem ser adquiridos pelas entidades que
fazem uso dos mesmos, as instalações desportivas municipais estão apetrechadas com
co
equipamento desportivo básico.
básico
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade do n.º 3 da Norma 6 das
Normas de Participação do OP Amadora, segundo o qual ass propostas apresentadas não
podem ter como beneficiário qualquer organização do movimento associativo.
associativo
Proposta N.º 10 Parque de Canídeos
Propõe-se
se a criação de um parque para canídeos, de dimensões adequadas, na área de
influência da Urbanização de Alfornelos.
Alfornelos
Freguesia: Encosta do Sol
Proponente: Vasco Manuel Martins de Matos
Justificação da exclusão: A construção de um parque canino na freguesia está prevista em
empreitada a lançar pela Autarquia.
Autarquia
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
A
Municipais.
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Proposta N.º 11 Requalificação da Praceta Moinho da Boba
A Praceta Moinho da Boba em São Brás, necessita de alguma atenção.
O estacionamento está a ficar insuficiente obrigando a quem necessita estacionar, procurar
soluções em locais quee não são destinados para o efeito, como é o caso dos passeios na
Estrada da Serra da Mira.
Com a implementação de oficinas automóveis em zonas residenciais levando ao
estacionamento abusivo por semanas e meses, surgem situações destas...
Existindo um espaço/terreno contiguo a esta praceta sem qualquer utilização, a sua
requalificação com mais estacionamento, plantação de árvores e algum equipamento de lazer,
seria uma mais-valia
valia para quem vive aqui e a quem nos visita.
visita
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Carlos Rodrigues
Justificação da exclusão: Na localização proposta está
e
prevista a construção do Centro de
Saúde USF Ribeiro Sanches.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 13 Apoio ao Arrendamento Para Famílias Carenciadas
Proponho que a CMA disponibilize um apoio ao arrendamento a famílias carenciadas que
residam no concelho visto o mercado de arrendamento ter sofrido nos últimos tempos uma
inflação de preços desmedida tornando-se
tornando se incomportável para uma grande percentagem de
famílias que por diversas razões sofrem de limitações económicas.
económicas
Freguesia: Amadora
Proponente: Eugénia Paula Fernandes Pereira da Silva
Justificação da exclusão: A proposta apresentada é indeferida com os seguintes fundamentos:
- Não é possível orçamentar o valor a investir, na medida em que não se consegue prever
antecipadamente o apoio relativo aos valores de renda em causa, pelo que a proposta é muito
abrangente não sendo exequível o seu planeamento do ponto de vista técnico e financeiro;
- O apoio proposto não tem
m limites temporais, pelo que poderá ultrapassar o período do
orçamento participativo, não se ajustando por isso à dimensão financeira da edição em curso;
- A Câmara Municipal dispõe de uma resposta para as situações de carência habitacional
através do Regulamento
ulamento Municipal de Acesso e de Atribuição de Habitação.
Habitação
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade das
da alíneas
alínea b), c) e g) do
n.º 2 da Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo ass quais tem de haver,
respetivamente, ajustamento à dimensão financeira da edição em curso, exequibilidade
técnica da proposta e não ser demasiado genérica ou muito abrangente, não permitindo a sua
adaptação a projeto.
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Proposta N.º 15 Criar um Parque Canino num Jardim de cada
cada Freguesia da Amadora
De acordo com o decreto-lei
lei 314/03, é obrigatório o uso por todos os cães e gatos que
circulem na via ou lugar públicos de coleira ou peitoral, no qual deve estar colocada, por
qualquer forma, o nome e morada ou telefone do detentor.
Assim, para que os donos de cães cumpridores da lei em vigor tenham a possibilidade de
proporcionar aos seus animais de estimação o exercício físico, a estimulação sensorial e
cognitiva dos seus animais, bem como a sua socialização entre pares e outros seres
se humanos,
a criação de parques caninos em meio urbano é uma necessidade incontornável.
Das pesquisas realizadas na Internet, verifica-se
verifica se que Oeiras possui 11 parques caninos e Lisboa
16 parques caninos.
No concelho da Amadora, existem apenas 2 parques caninos,
caninos, ambos localizados no Parque das
Artes e Desporto, sendo que um deles ainda não se encontra vedado (Imagem 1, em anexo),
pelo que de acordo com a lei em vigor, não é possível soltar os cães nesse parque.
Acresce ainda ao facto, de que muitos donos de
de cães já são pessoas idosas que têm dificuldade
de se deslocar para longe da sua área de habitação. Além disso, aqueles que se podem
deslocar, normalmente vão fazê-lo
fazê lo através da utilização de viatura própria, não promovendo
uma redução na emissão de CO2.
A proposta vai no sentido de adaptar uma área (com um mínimo de cerca de 200m2) num
jardim já existente, que permita criar um parque canino em cada uma das freguesias do
concelho, que ainda não possua essa infraestrutura.
A título de exemplo anexa-se
se uma possível
possível proposta de implantação para o Parque Delfim
Guimarães, na freguesia da Venteira (imagem 2)
A adaptação de parte de um jardim, para implantar o parque canino tem várias vantagens,
nomeadamente:
• Orçamento mais reduzido, uma vez que se trata de uma adaptação de um espaço já
existente – como se mostra no exemplo do Parque Canino do Jardim Fernando Pessa em
Lisboa (imagem 3)
• Existência de uma série de obstáculos naturais que estimulam os sentidos dos animais –
árvores e arbustos
• Existência de acesso a água, que possibilita a instalação de bebedouros
• Redução das necessidades de manutenção desse espaço, do ponto de vista de jardinagem e
redução do consumo de água pela rega
• Possibilidade de realizar
lizar diversas ações de divulgação, consciencialização e fiscalização para
os donos dos animais e população em geral
• Permitir aos donos dos cães soltar os seus animais em segurança, sem incomodar os
restantes transeuntes.
Freguesia: Amadora
Proponente: Margarida Fonseca
Justificação da exclusão: Encontra
ncontra-se prevista, em empreitada a lançar pela Autarquia, a
construção de parques caninos
canino nas várias freguesias do concelho.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
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compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 16 Construção de Parque Infantil na Praceta António Duarte (Casal da Boba)
Tendo em conta que 40% da população realojada na Urbanização do Casal da Boba é
constituída por crianças e jovens com idades inferiores a 14 anos, e que, no referido território,
inexistem espaços públicos vocacionados para o seu lazer, a construção de
de um parque infantil
é sentida como uma necessidade pelas crianças e jovens que aí residem, bem como pela
comunidade educativa aí presente (AJPAS - Creche Babete, Jardim de Infância de São Brás,
Escola EB1 de Ricardo Alberty).
Sendo o recreio, por excelência,
excelência, um espaço onde as crianças desenvolvem um leque de
aptidões sociais, motoras e cognitivas, que as acompanharão para o resto da vida, urge criar
condições para que possam usufruir de tempo de qualidade, num espaço estimulante e
atrativo feito a pensar nelas.
A Praceta António Duarte, ao ser rodeada por prédios e dispor de uma área bastante ampla,
torna-se
se um local privilegiado para a construção de um parque infantil que disponha de casacasa
escorregas, baloiços, balancés, pórticos, entre outros equipamentos.
A presente proposta pretende, assim, dotar o espaço exterior da referida praceta com um
pavimento adequado, equipamentos lúdicos, mobiliário urbano e redes protetoras de modo a
que as crianças e jovens possam brincar, aprender e socializar em condições de segurança.
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Nélson Ramalho
Justificação da exclusão: Este local já teve um parque infantil, o qual foi retirado, após várias
queixas dos moradores, por questões de segurança e ruído, atendendo à proximidade dos
prédios.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
Proposta N.º 17 Cobertura Acesso CP - Paragens Vimeca
Construção de uma cobertura desde o acesso da Estação CP Amadora até às paragens das
camionetas na Av. Cardoso Lopes. Esta cobertura iria beneficiar os utilizadores das camionetas,
que aguardam à chuva no Inverno, e ao Sol no Verão pelo seu transporte.
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Filipe Lopes
Justificação da exclusão: Necessidade de articulação com a Refer e a possibilidade de numa
futura intervenção, que se encontra
ncontra prevista para a avenida, o interface de autocarros poder
vir a ser deslocalizado.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade das
da alíneas
alínea a) e d) do n.º 2
da Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo ass quais tem de haver,
respetivamente, conformidade com o exercício de competências e atribuições da Autarquia e
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compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 18 Segurança Rodoviária Vila Chã
Colocação de semáforos com deteção de velocidade na Av. Pedro Alvares Cabral, bem como
aumentar a altura das passadeiras desniveladas.
Estas medidas visam a segurança dos peões, dada a velocidade excessiva que os automóveis
circulam nesta artéria da Urb. Vila Chã.
Chã
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Filipe Lopes
Justificação da exclusão: As normas técnicas de Instalação de Lombas Redutoras de
Velocidade estabelecem critérios bem definidos para a sua implementação, nomeadamente, a
altura dessas lombas.
Relativamente às alturas das passadeiras sobrelevadas existentes na Av. Pedro Álvares Cabral,
estas cumprem as normas técnicas de instalação das lombas redutoras de velocidade e que
aumentá-las
las seria contraproducente porque aumentaria não só o ruído da zona, como
também, correria o risco
sco de os veículos se despistarem e capotarem.
capotarem
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
Proposta N.º 20 Relvado sintético para o CD Estrela
O CD Estrela incorpora o projecto de refundação do CFEA. Apesar das gigantescas dificuldades
e obstáculos para concretizar tal objectivo, um grupo de saudáveis loucos apaixonados pelo
maior símbolo desportivo
rtivo da nossa cidade e concelho recusaram-se
recusaram se a deixar morrer o sonho
tricolor.
Após sete anos de evolução sustentada e dedicada exclusivamente às camadas jovens, fechoufechou
se o ciclo de recuperação dos escalões competitivos com o lançamento da equipa de seniores
seni
na 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Lisboa.
A utilização do relvado do Estádio José Gomes por partes dos escalões jovens (incluindo a EF
Tricolor) e da equipa de seniores tornou ainda mais premente a necessidade da colocação de
um relvado sintético
co no terreno pelado nas traseiras do complexo desportivo da Reboleira.
Não tendo, ainda o CD Estrela, a capacidade financeira para suportar um tal investimento e
considerando a importância do clube na realidade cada vez mais despida de movimento
associativo do concelho bem como o permanente desinteresse da CMA por um emblema de
referência na cidade - quer pela história da qual se assume como herdeiro quer pela sua já
considerável dimensão associativa) vimos propor no âmbito do orçamento participativo a
contribuição da CMA para a aquisição deste equipamento tão essencial para o
desenvolvimento do projecto do CD Estrela.
Estrela
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Rui Miguel Sousa Ramos
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Justificação da exclusão: As Normas do OP Amadora estabelecem o indeferimento de
propostas inerentes ao movimento associativo, que se encontra abrangido no Programa de
Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).
(PAMA) Sendo que o Clube Desportivo Estrela não fez prova
de ser proprietário do espaço, para a implementação do relvado
relv
sintético.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade do n.º 3 da Norma 6 das
Normas de Participação do OP Amadora, segundo o qual ass propostas apresentadas não
podem ter como beneficiário qualquer organização do movimento associativo.
associativo
Proposta N.º 22 Estacionamento subterrâneo nas Portas de Benfica
É urgente fazer alguma coisa em relação ao estacionamento junto das Portas de Benfica. Não
há estacionamento suficiente para tantos focos habitacionais em tão pouco espaço. Existem
Exi
ali
23 edifícios que variam entre os 11 e os 14 andares e nenhum tem garagem.
A minha proposta é de se fazer um estacionamento subterrâneo na praceta quinta da figueira,
que depois a câmara municipal poderá explorar com avenças mensais. Este tipo de
estacionamento foi implementado na Quinta da Luz, junto ao Colombo, com muito sucesso.
sucesso
Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: Ana Almeida
Justificação da exclusão: O custo associado à implementação desta proposta excederia o
orçamento máximo de 150.000
.000€ atribuível a cada proposta na presente edição.
edição
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
ajustamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
Proposta N.º 23 Matilhas
atilhas errantes de canídeos na Amadora - Captura
aptura e monitorização
Há vários anos que as matilhas de canídeos provocam o medo e a insegurança da população.
Estas matilhas de uma forma geral são constituídas por canídeos de diferentes raças, sexos e
idades. Vivem em grupo, vagueiam em número de 2 ou mais cães, pela cidade à procura de
abrigo, comida e para acasalamento. Cada grupo é fechado e o contacto com humanos é
praticamente inexistente sendo quase exclusivamente
exclusivamente feito por um ou mais cuidadores
pontuais que os alimenta. Apesar do medo e da insegurança que causam, raramente há
ocorrência de ataques às pessoas e, se o fazem, é porque são provocados, apedrejados,
agredidos e expulsos de forma pouco correcta pelos
pelos locais nas zonas onde se concentram para
se abrigarem e alimentarem o que torna o instinto de protecção e sobrevivência do grupo mais
presente. Muitas vezes as colónias de gatos existentes servem de local de alimento. A altura
mais critica é sem dúvidaa a do cio, sendo a esterilização/castração destes grupos uma das
primeiras prioridades.
A captura, alojamento e monitorização destas matilhas deve ser feita em várias fases:
1ª » Sinalização: localização, marcação, contagem, controle da movimentação das mesmas
m
(fundamental a ajuda dos seus cuidadores, se existirem);
2ª » Preparação do futuro local de abrigo: um baldio com espaço razoável (vários metros
quadrados), que a CMA poderá eventualmente disponibilizar, longe da zona mais urbana e de
preferência perto
to do espaço CROAMA. Colocação de vedação, divisão do espaço por matilhas,
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um ou dois abrigos (casotas de madeira e/ou contentores com circulação ar) por cada divisão,
arvores ou telheiros para protecção do sol e chuva e recipientes/bidons para colocação de
d
bastante água e ração que deverá estar a cargo de uma equipe responsável e com formação
(Tratadores) do CROAMA, evitando o contacto directo com os animais, que numa fase inicial
deverá ser feita através de acesso exterior;
3ª » Captura total da matilha, com a ajuda de equipes organizadas entre o CROAMACROAMA LPDAAnimais de Rua e, se possível em parceria com voluntários/cuidadores com formação.
Esterilização/castração imediata e avaliação veterinária de cada membro da matilha
capturada;
4ª » Libertação das matilhas
tilhas nos espaços preparados, sua monitorização e alimentação.
Ao longo do tempo alguns canídeos destas matilhas poderão estar aptos para adopção após
positiva avaliação veterinária devendo ser encaminhados para o espaço do CROAMA - Ala de
Adopções.
CUSTOS (ESTIMATIVA):
TERRENO: gratuito, cedido pela CMA
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LOCAL: Rede de Arame com altura de cerca 1,5 a 2 mts altura x
25 mts (a partir de 149,48€)
€) x várias dezenas metros comprimento, postes metálicos (cerca de
23,00 € / un.)
.) Brita (cerca 2,00€/20kgs),
2,00
mão-de-obra;
Vários
abrigos/casotas
madeira
(desde
155
155€
cada
– tamanho
grande),
comedouros/bebedouros grandes inoxidáveis (desde 12,00 € cada)
CUIDADOS VETERINÁRIOS: ao abrigo dos dois Protocolos existentes, serão praticados os
o
preços para as esterelizações/castrações, desparasitações internas e externas e outros
tratamentos veterinários necessários
ALIMENTAÇÃO/MONITORIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZA: Uso dos recursos existentes no
CROAMA.
Freguesia: Amadora
Proponente: Susana Rosário Trindade
Justificação da exclusão: O Serviço
S
de Veterinária Municipal não tem condições para, no
momento, implementar um projeto desta envergadura, que implica um reforço de meios
humanos. Acresce o facto de o Município não ter nenhum terreno adequado e disponível para
o efeito.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
Proposta N.º 25 Julgados de Paz
A Amadora, como câmara de muitas etnias e diferentes habitantes, deveria ter um Julgado de
Paz, para servir de intermediário entre os habitantes, a fim de julgar os casos de pequena
justiça porque, a maioria dos seus munícipes não tem dinheiro para ir para
para os tribunais, com
tudo o que isso implica.
Todos os dias há casos que têm de envolver a polícia ou acaba em violência entre as pessoas. É
uma questão política e de boa vontade.
vontade
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Freguesia: Amadora
Proponente: Agostinho Cardoso
Justificação da exclusão: Os Julgados de Paz sendo importantes na resolução de conflitos de
pequena dimensão em matéria civil, importam, todavia, custos elevados para as respetivas
autarquias, e isto porque, quem suporta quase na íntegra os custos dos Julgados de Paz são as
câmaras municipais.
Na lei que estabelece a transferência de atribuições e competências para as autarquias não
está prevista qualquer transferência de responsabilidades na área da justiça, pelo que, dotar
os julgados de paz de meios humanos e materiais deve ser unicamente
unicamente responsabilidade do
Estado e não das autarquias.
Em suma, enquanto o Plano de Desenvolvimento da Rede dos julgados de Paz do Ministério da
Justiça não garantir, pelo menos, uma divisão equilibrada dos custos, esta autarquia não tem
condições de avançar
vançar com a criação de um Julgado de Paz.
Paz
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade das
da alíneas
alínea b) e c) do n.º 2
da Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo ass quais tem de haver,
respetivamente, ajustamento à dimensão
d
financeira da edição em curso e exequibilidade
técnica da proposta.
Proposta N.º 27 Embelezamento do
d espaço público - Floreiras
Na Estrada do Zambujal existem três enormes floreiras, sem flores, há muitos anos.
Proponho o arranjo destas três floreiras com plantas de baixa/média altura.
Freguesia: Alfragide
Proponente: Maria Odete Teixeira Pinto
Justificação da exclusão: Encontra-se
Encontra prevista uma intervenção no local a curto-prazo.
curto
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
A
Municipais.
Proposta N.º 29 Combater
ombater a solidão dos mais idosos com a companhia de animais para
adopção
A solidão, o isolamento e a indiferença são hoje um dos grandes males da nossa sociedade.
Os idosos pertencem à faixa etária que mais padece desse mal. A necessidade de terem afecto
e atenção origina muita fragilidade nos últimos anos das suas vidas. Cuidar dos mais velhos
como eles cuidaram das gerações mais novas é nossa obrigação. Sentirem-se
Sentirem
necessários e
uteis de alguma forma, diminui ou impede a depressão, a mágoa, a tristeza e até a morte nas
pessoas mais idosas. Muitas delas passam a maior parte do tempo fechadas em centros de dia,
lares, associações de idosos, com poucas ou nenhumas actividades
actividades de lazer, quer interiores
quer exteriores. Amarem e serem amados é essencial!
Por motivos diversos, indiferença, maus tratos ou irresponsabilidade, muitos animais são
abandonados, vão parar à rua e por consequência aos Centros de Recolha Oficial e abrigos.
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Estes animais também sentem falta de afecto e companhia, adoptando por vezes
comportamentos menos saudáveis e depressivos devido aos longos períodos que ficam presos
nas suas boxes e à quase total ausência de contacto humano.
O Projecto de Convivio
vio entre Idosos e Animais Domésticos, baseia-se
baseia se numa ligação física e
regular criando-se
se dessa forma laços saudáveis e uma maior sociabilidade entre ambos. O
Projecto assentaria numa parceria entre o CROAMA e os Centros de Dia/Lares Idosos (públicos
e/ou privados)
Após uma avaliação dos canídeos e/ou dos felinos por parte da pessoa responsável do
CROAMA, seriam escolhidos os animais com comportamentos mais submissos, calmos e
afáveis. Os responsáveis dos Centros de Dia/Lares em sintonia com o CROAMA
providenciariam
denciariam e estipulariam o local apropriado e o horário das visitas, uma ou mais hora
por semana, sob a supervisão de um Tratador, para que o contacto físico, seja continuo,
permanente e salutar entre os idosos e os animais domésticos.
Se a experiência tiver
ver uma avaliação positiva de todas as partes envolvidas o projecto
estender-se-ia
ia a pessoas com deficiência e a crianças.
Custos: Uso dos recursos do CROAMA – Transporte dos animais em viatura do CROAMA,
disponibilidade de um Tratador.
Tratador
Freguesia: Amadora
Proponente: Susana Rosário Trindade
Justificação da exclusão: A missão do CROAMA é acolher animais. A adoção de animais
acolhidos no CROAMA está acessível a cidadãos de todas as idades, entidades escolares e
atividades, incluindo centros de dia.
O programa apresentado nesta proposta é para ser implementado por iniciativa de cada
cidadão ou entidade, de encontrar o animal, o local apropriado e o horário, para fomentar o
relacionamento de pessoas e animais domésticos.
Na Amadora a Associação “Eu Cãosigo”
Cãosigo” desenvolve intervenção com cães com a população
sénior, com crianças e jovens e com deficientes (estes são cães treinados para apoio
terapêutico).
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea a) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
conformidade
onformidade com o exercício de competências e atribuições da Autarquia.
Autarquia
Proposta N.º 31 Gestão de resíduos orgânicos/compostagem
Todos sabemos que o lixo de uns é ouro de outros. Sendo
Sendo eterna a questão da gestão de lixos,
porque não criar centros de compostagem juntos aos ecopontos? É uma maneira de reciclar,
criamos adubos para as hortas que a câmara tem no concelho ajudando assim quem produz, o
meio ambiente.
Freguesia: Amadora
Proponente: Inês Guerreiro
Justificação da exclusão: A implementação desta proposta pressuporia a aquisição dum
elevado número de equipamentos de deposição específicos para deposição de resíduos
orgânicos e, ainda, de meios mecânicos
mecâni
para efetuar a sua recolha.
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O custo associado à implementação desta proposta excederia o orçamento máximo de
150.000€
€ atribuível a cada proposta.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
ajustamento
justamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
Proposta N.º 34 Ciclovias bidireccionais entre estações comboios e zona industrial Alfragide
À semelhança do que se faz em Lisboa,
Lisboa, a Amadora deveria investir em ciclovias para incentivar
o uso da bicicleta / trotinete de uma forma segura (actualmente quem usa bicicleta corre
grande perigo de ser atropelado na estrada).
A zona industrial de Alfragide tem um número elevado de pessoas a trabalhar, muitas pessoas
vivem fora da cidade e têm de utilizar o carro (poluição para a nossa cidade) para se
deslocarem até ao emprego. O próprio governo já anunciou que quer que se "ensine a andar
de bicicleta na escola".
Ou seja está na hora de investir na criação de condições (ciclovias) para que façamos mais
desporto/actividade física diariamente, que façamos menos poluição (carro só ao fim de
semana) e assim vivermos de uma forma um pouco mais saudável.
NOTA: Em anexo 3 ideias/sugestões
sugestões de percursos para as ciclovias.
Freguesia: Alfragide
Proponente: Rui Gonçalves de Carvalho
Justificação da exclusão: O custo associado à obra proposta excede o orçamento máximo de
150.000€
€ atribuível a cada proposta na presente edição.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
ajustamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
Proposta N.º 36 Acessibilidade
Acessibilida Mais e Melhor Mobilidade – Os 3 M´s
Venho por este meio enviar a proposta para o OP 2020, sugerindo a alteração de um acesso
pedonal, situado na zona superior de uma das principais entradas da Urbanização Moinho do
Guizo, identificada nas fotos em anexo,
anexo, atualmente feito somente por meio de uma escadaria
e impossibilitando assim o acesso aos mais variados casos de pessoas com limitações
existentes nesta vasta área habitacional/populacional.
Falo de uma zona residencial, onde existe um número considerável de pessoas com
dificuldades em se deslocarem, que desejam um dia ver a sua vida facilitada, nomeadamente
idosos, pais com carrinhos de bebé, grávidas e ainda casos com mobilidade reduzida. Por vezes
dou comigo a pensar no transtorno diário que estas pessoas
pessoas vivem, “eu hoje consigo subir as
escadas e amanhã”, tornando mesmo impossível quantificar o facto de esta gente ter de
percorrer muitos mais quilómetros no seu dia-a-dia
dia dia para alcançar apenas a rua que fica ali
mais acima.
Proponho assim a reconstrução de
de uma acessibilidade justa, que sirva e crie o caminho certo
para responder às necessidades de todos, reestruturando/transformando de alguma forma, e
substituindo as atuais escadas por exemplo em rampas de acesso, com tipos de patamares em
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go de um percurso com piso plano e permitindo assim uma maior e melhor
círculos, ao longo
mobilidade.
Pretendo ainda destacar dois temas ambos diretamente associados à escadaria, falo da parte
do aspeto que apresenta, sombrio e gelado, bem como da segurança desta estrutura,
visualmente com uma imagem degradada, torna-se
torna se um caminho pouco apelativo, que durante
a noite é quase sentido proibido devido à falta de luz, pela inexistência de iluminação,
colocando mesmo em causa a segurança dos seus utilizadores e tornando-se
tornando se numa passagem
pa
perigosa.
O desafio é possível, criando vias, iluminação, proporcionando condições equitativas,
alcançando a acessibilidade, com mais e melhor mobilidade!
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Jorge Miguel Mendes Lopes Fernandes
Justificação da exclusão: No local indicado existe acesso para pessoas
pessoas com mobilidade
reduzida pela via (arruamento) superior.
s
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
Proposta N.º 37 Parque Actividades Radicais em Casal São Brás
Aproveitar o espaço já existente no cruzamento da Av Fernando Valle e Av Artur Semedo entre
Casal S Brás e Vila Chã e dinamizar o local com a criação de um espaço radical para os jovens,
onde possa ter pistas e obstáculos para a prática de Skate.
Skate
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Vasco Carvalho
Justificação da exclusão: O terreno sugerido para implementação do parque de atividades
radicais não é propriedade municipal.
municipal
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual
qua tem de haver
propriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.
Proposta N.º 38 Bebedouros conjuntos para pessoas e animais
Colocação de Bebedouros para pessoas e animais nos vários parques infantis da freguesia
Mina de Água (Vila Chã, São Brás e Mina) bebedouros especiais (Duplos) que permitem assim
satisfazer tanto as pessoas como os animais.
animais
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Vasco Carvalho
Justificação da exclusão: No OP 2019 uma das propostas vencedoras foi a colocação de
bebedouros para animais e pessoas pelo concelho,, cuja execução está prevista para 2020.
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A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade do n.º 5 da Norma 9 das
Normas de Participação
icipação do OP Amadora, segundo o qual ass propostas que se enquadrem no
âmbito, objeto, temática ou área de intervenção de projetos vencedores serão rejeitadas na
edição subsequente.
Proposta N.º 40 Requalificação do Polidesportivo do Bairro do Zambujal, Alfragide
Implantação de um pavilhão desportivo, ocupando o espaço do Polidesportivo existente no
Bairro do Zambujal, Alfragide. Pavilhão protegido da chuva e do vento, totalmente coberto,
mediante a aplicação de uma estrutura metálica de suporte com cobertura em painel
sandwich no telhado e fachadas.
Esta proposta tem como objectivo possibilitar a prática regular de desportos de equipa, com o
fim de promover a inclusão social, o combate à descriminação e à desigualdade de
oportunidades, bem como a criação
criação de hábitos de vida saudável, às crianças e jovens
residentes no Bairro do Zambujal e Bairros circundantes.
circundantes
Freguesia: Alfragide
Proponente: Paulo Baião
Justificação da exclusão: O terreno sugerido para implementação do pavilhão não é
propriedade municipal.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
propriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.
Proposta N.º 41 Requalificação do Polidesportivo do Parque Urbano da Buraca, Águas Livres
Implantação de um pavilhão desportivo, ocupando o espaço do Polidesportivo existente no
Parque Urbano da Buraca, Águas Livres. Pavilhão protegido
protegido da chuva e do vento, totalmente
coberto, mediante a aplicação de uma estrutura metálica de suporte com cobertura em painel
sandwich no telhado e fachadas.
Esta proposta tem como objectivo possibilitar a prática regular de desportos de equipa, com o
fim de promover a inclusão social, o combate à descriminação e à desigualdade de
oportunidades, bem como a criação de hábitos de vida saudável, às crianças e jovens
residentes na Buraca e Bairros circundantes.
circundantes
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Paulo Baião
Justificação da exclusão: Já foi lançada empreitada de reabilitação do polidesportivo e da zona
envolvente.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora,
Amadora segundo a qual tem de haver
compatibilidade
ompatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
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Proposta N.º 42 Remodelação
emodelação de ecopontos existentes e criação de mais pontos de
reciclagem
Propõe-se que exista uma remodelação dos Ecopontos na Av. António Sérgio e que se coloque
um pilhão na zona.
É importante também existirem mais pontos de recolha de lixo para reciclagem, para que as
pessoas não desistam de fazer a separação de lixo por não existirem ecopontos suficientes
sufi
em
todas as ruas ou avenidas.
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Rita Matos
Justificação da exclusão: O serviço autárquico responsável elaborou uma proposta para
reforço da rede de ecopontos no concelho, através da distribuição de mais 53 ecopontos e
respetivos pilhões. A instalação deste equipamento está neste momento condicionada ao
necessário reforço de viaturas
turas disponíveis para fazer face ao acréscimo de circuitos que
garantam a respetiva recolha.

Em termos de acessibilidade do serviço de recolha seletiva nessa zona, nos termos definidos
pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, a mesma encontra-se
encontra se coberta. No entanto,
sendo viável a colocação de um ecoponto e pilhão na Av. António Sérgio/Av. Dom José I,
sugere-se
se que esta proposta seja
seja considerada no âmbito do reforço da rede de ecopontos
acima referida.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade
ompatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 44 Execução de escada e rampa para deficientes
Muitos idosos e jovens que se deslocam do interior do bairro da Cova da Moura para as
escolas, supermercado, posto PSP etc... têm que atravessar umas casas através de uma
passagem estreita e muito insegura (perigosa).
A proposta que apresento visa a execução de uma ligação pedonal, escadaria e rampa para
deficientes, entre a Praceta Pedro Freitas Branco
Branco e a Rua da Palmeira (Cova da Moura).
No local existem casas registadas no PER é aproveitar e retirar uma delas.
delas
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Domingos Baptista Pereira
Justificação da exclusão: As condições existentes no local impossibilitam a execução da obra
proposta.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
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Proposta N.º 45 Cobertura de Campo de Jogos da EB1/JI Moinhos da Funcheira
A Escola EB1/JI Moinhos da Funcheira serve uma comunidade escolar com 270 crianças,
repartidas por ensino pré-escolar
escolar e básico. Esta escola tem um bom e amplo espaço exterior,
servido por áreas relvadas,
vadas, um campo de jogos e uma área de jogos recreativos.
No entanto, a área que se destina às crianças do ensino básico é muito exposta às condições
climatéricas. Dispõe de um telheiro que é claramente insuficiente para acolher as cerca de 200
crianças do 1º ciclo quando chove ou faz muito calor. Nos dias de chuva, estas 200 crianças
ficam confinadas ao edifício escolar, mais propriamente às respetivas salas de aula, a
desenhar, pintar ou a fazer jogos, ou seja, passam o dia inteiro no mesmo espaço físico. Já nos
dias de muito calor, são frequentes os episódios de queimaduras solares nas crianças. Perante
este cenário, torna-se
se essencial a criação de áreas cobertas, de modo a que as crianças possam
brincar ao ar livre, quer faça chuva ou calor, com as vantagens
vantagens que daí decorrem.
De acordo com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, “as vantagens de brincar ao ar livre
verificam-se
se a vários níveis. Ao favorecer a atividade física, constitui uma estratégia na
prevenção da obesidade. Intelectualmente, estimula a aquisição
aquisição de competências, treino da
atenção e capacidade de resolução de problemas. No plano emocional e social, brincar
proporciona
ona diversas situações em que é testada a relação com os pares, permitindo
desenvolver a resiliência. Além disso, ao transferir para a brincadeira objetos ou fenómenos da
realidade externa, a criança constrói as bases para a compreensão de si própria e do mundo,
expressando os seus medos e frustrações, mas também a sua criatividade”. Podemos ainda
referir o estudo ao nível da Neurobiologia
Neurobiologia da Fundação Calouste Gulbenkian que refere
“brincadeiras ao ar livre estimula mais o cérebro.”
Face ao exposto, propõe-se
se a instalação de uma estrutura na área do campo de jogos (Figura
1a), semelhante à estrutura que foi instalada na Escola de Carcavelos
Carcavelos (Figura 2a e 2b). A
solução proposta permite baixar as laterais, em caso de necessidade, destacando-se
destacando
as
seguintes vantagens:
• a disponibilização de uma área extra para realização de atividades. De referir que nesta
escola o refeitório e o ginásio funcionam no mesmo espaço, com os inconvenientes que daí
resultam;
• a possibilidade de circulação entre o edifício e o campo de jogos, sem que as crianças se
molhem em dias de chuva, dado que o campo fica junto ao telheiro do edifício escolar.
“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.” Jean Piaget.
Piaget
Freguesia: Mina de Água
Proponente: Ana Rita da Silva Machado Correia Pedro
Justificação da exclusão: O espaço exterior foi requalificado em 2017/2018 e possui espaço de
circulação e recreio coberto. A arquitetura circundante
ircundante não permite expansão.
expansão
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade das
d alíneas
alínea c) e d) do n.º 2
da Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo ass quais tem de haver,
respetivamente, exequibilidade técnica da proposta e compatibilidade da proposta com
investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações Municipais.
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Proposta N.º 46 Lombas de redução de velocidade – Rua da Liberdade, Brandoa
Face aos inúmeros acidentes e atropelamentos que se têm sucedido nesta rua, muitos
resultado da velocidade desregrada dos veículos que ali circulam, proponho a colocação
coloc
de
limitadores de velocidade (lombas ou outros) na Rua da Liberdade no sentido descendente,
com continuação para a rua Luis Vaz de Camões.
Como atrás referido, são vários os registos de atropelamentos que se têm sucedido mesmo em
passadeiras, principalmente
lmente nas que estão situadas entre a Rua Tomaz Kim e a Rua Maria
Archer, bem como a passadeira mais abaixo, frente à Rua José Leite de Vasconcelos. Urge
arranjar uma solução que permita que os peões que ali circulam com bastante frequência,
atravessem de forma segura nas passadeiras na parte superior da Rua da Liberdade, tanto as
crianças que a usam diariamente para aceder à escola básica (no alto da Brandoa) bem como
as pessoas que a atravessam de modo a chegar às paragens de autocarro que se encontram ao
longo desta artéria.
Freguesia: Encosta do Sol
Proponente: Ana Rita da Silva Machado Correia Pedro
Justificação da exclusão: Foi instalada mais uma passadeira sobrelevada na zona menos
inclinada da Rua da Liberdade no sentido descendente com continuação para a Rua Luís Vaz de
Camões. Devido à inclinação da Rua da Liberdade não poderão ser instaladas mais lombas
redutoras de velocidade para cumprir as normas técnicas de instalação das lombas redutoras
de velocidade.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
Proposta N.º 48 Alcatroamento do parque de estacionamento de terra batida do metrô da
Amadora Este
Diariamente milhares de moradores do concelho estacionam no parque de estacionamento de
terra batida junto ao metrô da Amadora este. Este parque é caótico, não apresentando
qualquer organização. Simultaneamente encontra se deficientemente iluminado, o que
potência roubos, está cheio de buracos, que potenciam danos nas viaturas.
Propõe se a ampliação do parque já existente com utilização do parque de terra batida,
alcatroando o, organizando o e colocando iluminação adequada.
adequada
Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: Flávio Silva
Justificação da exclusão: O terreno objeto da pretensão é terreno privado, não pertencendo
ao domínio municipal.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
propriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.
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Proposta N.º 49 Campo de jogos no Parque Neudel
Proponho a criação de um campo de jogos no Parque Neudel (na Damaia, Águas Livres), de
livre acesso à população, à semelhança do que acontece na Quinta Grande. Fosse para a
prática de futebol, basquetebol
squetebol ou ténis, etc., seria muito valorativo para a freguesia este
campo no parque.
Segue em anexo o mapa do local com um X na zona ideal para o campo.
campo
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Inês Moreira dos Santos
Justificação da exclusão: Na proximidade do espaço proposto existem recintos desportivos
para a prática da atividades desportiva (informal, recreativa, treino e competição), longe de
esgotar a sua capacidade para acolher atletas. Por outro lado, o Parque foi executado de
acordo com o Plano de Pormenor
rmenor aprovado, pelo que inviabiliza a execução do equipamento
desportivo proposto.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
Proposta N.º 50 Exibição regular de sessões de cinema no Cineteatro D. João V (Águas
Livres)
Exibição com regularidade de sessões de cinema no Cineteatro D. João V, potenciando desse
modo o sistema de projeção digital atualmente existente e alargando a oferta cultural do
espaço. Para esse fim, proponho o estabelecimento de parcerias com distribuidoras de cinema
a atuar no nosso país, tanto para a disponibilização de títulos como na definição do programa
de exibições.
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Samuel David de Almeida Andrade
Justificação da exclusão: Proposta genérica sem matéria para avaliar relativa a públicos,
parcerias, equipamentos organização e custos inviabilizando emissão de parecer.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea g) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual não
ão pode ser demasiado
genérica ou muito abrangente, não permitindo a sua adaptação a projeto.
projeto
Proposta N.º 51 Instalação de estações de carregamento
c regamento rápido para veículos elétricos na
Quinta do Borel
Existem cada vez mais opções no mercado para aquisição de veículos eléctricos mas um
grande obstáculo para a compra deste tipo de veículos continua a ser a conveniência / acesso
limitado a estações de carregamento rápido.
A Amadora deve continuar a ser um município exemplar em medidas de apoio aos cidadãos e
na sua posição face às alterações climáticas, pelo que apoios para o aumento do parque
automóvel em veículos elétricos deverá fazer parte do plano a longo prazo do concelho no seu
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papel para a melhoria do meio ambiente, com impacto local na qualidade do ar no município e
na redução da poluição sonora.
Tendo em conta o contexto sócio-económico
sócio económico da população da Quinta do Borel, na freguesia da
Venteira, existe potencial para vários munícipes trocarem as suas viaturas a combustão por
veículos elétricos,
tricos, sendo que muitos não o fazem porque não têm prédios com garagens ou
(melhor ainda) estações de carregamento rápido nas proximidades. A localização da Quinta do
Borel permite ainda que outros cidadãos da Amadora possam usufruir destas estações,
quando
do saem da cidade a caminho das principais artérias de trânsito como a A5 ou IC19, à
semelhança do que hoje já fazem na estação de combustível da Repsol.
A Quinta do Borel tem duas zonas de estacionamento que são muito pouco utilizados: a
primeira em toda a periferia do Clube de Ténis / Parque e a segunda na Rua Joaquim dos
Santos Teixeira.
Esta proposta concorre então para a instalação inicial de 10 estações de carregamento rápido
para veículos eléctricos numa destas zonas.
zonas
Freguesia: Venteira
Proponente: Pedro Ferraz
Justificação da exclusão: Está prevista a instalação, enquanto projeto-piloto,
projeto piloto, junto aos
interfaces públicos, havendo um procedimento concursal em desenvolvimento. Após a
entrada em funcionamento e na sequência da procura e das necessidades verificadas
ve
será
ponderado o alargamento da rede de estações
estaç
de carregamento no concelho..
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 52 Passeio pedonal e passadeiras - Continente Amadora
Entre a zona do posto de abastecimento da GALP e o hipermercado Continente da Amadora
Am
é
impossível (mesmo considerando um percurso mais longo em redor do hipermercado) um
peão atravessar a estrada em segurança. Não existe, por exemplo, passeio pedonal do lado da
GALP para caminhar na direcção do parque de estacionamento exterior do continente.
co
A colocação de uma passadeira é actualmente possível no local A (imagem anexa). Se fosse
colocado passeio na zona B seria possível colocar uma passadeira noutros pontos.
pontos
Freguesia: Venteira
Proponente: António Figueiredo
Justificação da exclusão: A área objeto da proposta é propriedade privada.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
propriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.

19

Proposta N.º 53 Requalificação do Alto da Serra de Carnaxide
Em vez de destruir a serra com um plano de urbanização que felizmente ainda não se
concretizou, aproveitar a serra de forma semelhante aos "Montes Claros" em Monsanto, na
zona do anfiteatro Alfredo Keil do Amaral, com percursos para andar, correr, etc..,
preservando um espaço verde único no concelho da Amadora, com uma vista privilegiada para
o Tejo que os amadorenses nem conhecem
conhe
nem aproveitam.
Freguesia: Venteira
Proponente: António Figueiredo
Justificação da exclusão: Está previsto um Plano de Pormenor para a Zona, com 3
Urbanizações, bem como a existência de Projeto para a Serra de Carnaxide.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade da proposta com investimentos já programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 56 Renovação dos passeios
Substituição da Calçada Portuguesa nos passeios por novos pavimentos que promovam a
estabilidade no andamento dos peões, proporcionando assim uma maior segurança nas suas
deslocações, que atualmentee se fazem por vezes nas vias para veículos. A Calçada Portuguesa
vai apresentando com o tempo uma maior apetência para quedas e sucessivos deslizamentos
de piso. Por exemplo, há grandes subidas, como na Brandoa, que são muito perigosas.
Nota-se uma tentativa
iva por parte da Câmara de pontualmente intervir neste espaços, mas a
iniciativa devia ser alargada a outros bairros, como por exemplo o da Venda Nova, onde a
população sendo envelhecida tem mais dificuldade na deslocação.
deslocação
Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: João José de Oliveira Morgado
Justificação da exclusão: Nas empreitadas em curso e a lançar para intervenções em várias
zonas do concelho, existe a preocupação em substituir a calçada por outro tipo de pavimentos,
sempre que as condições locais
ocais assim o aconselham.
aconselham
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea d) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
compatibilidade da proposta com investimentos já programados
programados no âmbito do Plano de Ações
Municipais.
Proposta N.º 57 Renovação e aquisição para espaço público, projeto de reabilitação
Antiga Rua das Fontainhas, junto à Praceta Actor Francisco Lopes Ribeiro. Aquisição por parte
da Câmara das habitações muito degradadas e sem qualquer utilização.
Esta zona estando muito degradada, apresenta vários riscos para a saúde pública, podendo ser
enquadrada no espaço público e completamente reordenada, proporcionando um agradável
espaço de lazer, aliado também a mais algum espaço de estacionamento e colocando
colocan esta
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entrada como uma entrada emblemática da Amadora, num espaço que se encontra quase ele
todo já reordenado.
Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: João José de Oliveira Morgado
Justificação da exclusão: A aquisição das habitações em causa,
causa, só por si, seria superior a
150.000€, o orçamento máximo atribuível a cada proposta na presente edição.
edição
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo
segundo a qual tem de haver
ajustamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
Proposta N.º 59 Requalificação da Av. Cardoso Lopes e Parque Central
Requalificação da Av. Cardoso Lopes e Av. António Correia de Oliveira, à semelhança da
requalificação feita no outro lado da linha, na Av. de Gago Coutinho e Av. Santos Mattos, com
alargamento da zona pedonal e reordenamento do estacionamento.
Deslocação das paragens de autocarros, com a criação de um terminal de autocarros entre a
estação e o Parque Central. Melhoria do acesso da estação com o terminal através da
alteração da saída que dá para o Parque Central de escada para rampa.
Melhoria do acesso automóvel com o acesso a partir da rotunda, Praça 25 de Abril, e criação
de um parque de estacionamento no atual
atual campo de jogos do Parque Central.
Central
Freguesia: Mina de Água
Proponente: David Martins
Justificação da exclusão: O custo associado à obra proposta excede o orçamento máximo de
150.000€
€ atribuível a cada proposta na presente edição.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
ajustamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
Proposta N.º 60 Ligação da Av.
Av. Santos Mattos ao Parque Central através de Túnel
Ligação da Av. Santos Mattos ao Parque Central com a construção de um túnel com ligação às
plataformas da estação de comboio. Túnel composto por ciclovia e zona pedonal. A ligação à
estação de comboio é feita
eita em escada através das plataformas. A saída do túnel a norte é
feita, através de escada no passeio junto à linha de comboio, e em rampa no Parque Central. E
a Sul, em escada no passeio junto à linha, e em rampa na Av. Santos Mattos.
Mattos
Freguesia: Venteira
Proponente: David Martins
Justificação da exclusão: O custo associado à obra proposta excede o orçamento máximo de
150.000€
€ atribuível a cada proposta na presente edição.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
ajustamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
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Proposta N.º 61 Vedação da EB 2/3 Almeida Garrett
A escola no perímetro que confina com o Parque Urbano do Zambujal tem uma vedação que
não cumpre as condições de segurança mínimas devido a ter uma malha retangular que
permite uma fácil escalada, agravado pela altura reduzida. Esta situação veio a piorar em
consequência da movimentação de terras na execução do Parque Urbano do Zambujal que
provocou uma elevação de cota do terreno no exterior da escola, reduzindo ainda mais a
altura da cerca existente.
Considerando a importância para a comunidade de garantir a segurança dos seus jovens que
frequentam esta escola, e considerando a urgência na sua resolução, venho propor a execução
deste troço com uma vedação semelhante à existente na Estrada da Portela.
Portela
Freguesia: Alfragide
Proponente: António Pedro Barata Feyo
Justificação da exclusão: O edificado da EB2/3 Almeida Garrett ainda não foi transferido para
o Município da Amadora. No âmbito da construção do pavilhão será equacionada
equac
a
intervenção na vedação.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
propriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.
Proposta N.º 62 Escultura nas Torres de Alfragide
Considerando a existência de uma escultura com valor patrimonial e cultural para o concelho
localizada no Conjunto das Torres de Alfragide e constatando a falta de manutenção da peça e
dos seus arranjos exteriores, venho propor a realização de uma intervenção de reabilitação.
A escultura é da autoria do
o Escultor Fernando Conduto e é uma peça representativa do nosso
movimento moderno do Sec. XX. Como tal, enquanto comunidade, temos a obrigação cívica de
cuidarmos e de tomarmos as medidas necessárias para conservar do nosso património.
património
Freguesia: Alfragide
Proponente: António Pedro Barata Feyo
Justificação da exclusão: A escultura é propriedade
propriedade privada do condomínio do Conjunto
C
das 3
Torres de Alfragide.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
propriedade
ropriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.
Proposta N.º 63 Ponte Conde Castro Guimarães
A proposta de uma travessia pedonal sobre a actual Av. Conde Castro Guimarães, tem como
objectivo primordial unificar a cidade e permitir uma mobilidade aos seus habitantes.
Actualmente o Bairro do Borel, com aproximadamente 9,5hectares conta com uma elevada
população e com equipamentos de caracter singular na cidade como é exemplo o complexo
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desportivo de ténis CTA. A ligação que é proposta permite integrar este actual “enclave” de
forma inclusiva na cidade, e simultaneamente abrir um caminho para os restantes habitantes
poderem usufruir deste espaço com excelentes características de lazer. É igualmente uma
possibilidade para a ligação dos actuais percursos desenvolvidos pela CMA, permitindo
estabelecer uma continuidade franca com maior
maior fluidez. A segurança da mobilidade, assim
como uma maior autonomos dos habitantes é fundamental para um desenvolvimento
inteligente e responsável.
Características
Ponte desenvolvida em estrutura metálica treliçada, com um vão de 55m e uma largura de
1.80m.
A escolha deste local, está relacionada com uma aposta nos pontos de ligação, com cotas
altimétricas favoráveis a este tipo de infraestrutura, simplificando a sua implantação. No topo
nascente, a ligação é feita por rampa ao actual passeio público superior. No topo poente, a
ligação seria realizada por rampa e uma eventual escada, neste ponto seria activada uma zona
actualmente pouco explorada.
explorada
Freguesia: Venteira
Proponente: Ricardo Massena
Justificação da exclusão: O custo associado à obra proposta excede o orçamento máximo de
150.000€
€ atribuível a cada proposta na presente edição.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea b) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora,
Amadora, segundo a qual tem de haver
ajustamento à dimensão financeira da edição em curso.
curso
Proposta N.º 64 Estacionamento Estação Amadora Este
Ampliação do estacionamento alcatroado junto à Estação Amadora Este com plantação de
árvores para sombreamento e instalação de iluminação pública.
Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: Gonçalo Anes
Justificação da exclusão: O terreno objeto da pretensão é terreno privado, não pertencendo
ao domínio municipal.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea f) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
propriedade municipal dos terrenos e/ou edifícios sugeridos para a implementação da
proposta.
Proposta N.º 65 Incubadora de Jovem empresas no interface da Reboleira CP&Metro
Criação de um Incubadora para novas empresas, tem como propósito a instalação de um
complexo do sector serviços de carácter jovem recorrendo a implantação de contentores de
20 e 40 pés, simples e com flexibilidade dinâmica na sua base. Tirando partido das actuais
condições de uma excelente acessibilidade colectiva, junto do metro e da CP da Reboleira e
surgindo numa zona sem outra utilização, dado o seu declive acentuado. A ideia de criar um
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espaço com capacidade produtiva, capaz de servir de estímulo a jovem
jovem massa empreendedora
do município.
A área útil para o desenvolvimento das várias actividades, surge da reciclagem e
transformação de contentores em final de vida, conjugando 10 unidades de 20 pés, e outras 7
unidades de 40 pés, ligadas por passadiços metálicos,
metálicos, numa estrutura metálica palafita O
resultado final devera contemplar um trabalho de arte urbana através de pintura exterior do
complexo, como vem sendo apanágio da CMA, valorizando este conjunto e atribuindo um
caracter singular.
Possibilita a usufruição por parte de 70 utilizadores (arrendatários) e a criação de 3 postos de
trabalho fixos para gestão do espaço, sendo possível ser realizado um faseamento,
contemplando ainda uma parte para futura expansão.
expansão
Freguesia: Águas Livres
Proponente: Ricardo Massena
Justificação da exclusão: O Município da Amadora não dispõe de terreno que se adeque à
proposta apresentada.
A proposta é excluída por não cumprir os requisitos de elegibilidade da alínea c) do n.º 2 da
Norma 9 das Normas de Participação do OP Amadora, segundo a qual tem de haver
exequibilidade técnica da proposta.
proposta
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