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Notas informativas a propostas colocadas a votação  
OP 2021 da Amadora 

 
Proposta N.º 48  Alcatroamento e melhoramento de zona de acesso a portão da CERCIAMA 
Na Rua Mestre Roque Gameiro, a CERCIAMA tem uma entrada principal aberta onde os 
autocarros e carrinhas param para entregar e recolher os utentes e uma entrada secundária 
encerrada através de um portão e que é utilizada apenas em situações específicas ou urgentes. 
Infelizmente, os moradores usam este acesso como estacionamento e o mesmo está em mau 
estado de conservação, com brita e buracos que não facilitam a movimentação. A pandemia e 
as obrigações sociais a que a instituição está sujeita, exige que esta entrada secundária passe a 
ser utilizada com mais frequência. Como tal proponho que seja alcatroada e devidamente 
sinalizada para que a passagem não seja bloqueada por automobilistas menos zelosos e para 
facilitar as movimentações de e para a instituição. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a pavimentação do acesso em betão betuminoso e execução de passeio 
reforçado na sua estrutura e pavimento na entrada do acesso, numa área de cerca de 230 m2. 
Freguesia: Venteira 
Proponente: Pedro Silva 
Valor de investimento estimado: 7.500€ 
 
Proposta N.º 56  EB/JI ALICE LEITE - REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
1 – COLOCAÇÃO DE TELHEIROS (ENTRADA PRINCIPAL E NA ZONA DE RECREIO) Para uma 
melhoria do bem-estar das crianças, professores e utentes do espaço escolar, em que são 
obrigados a manterem-se nas salas de aula em dias de chuva, propõe-se a colocação de telheiros 
tanto na zona de recreio como no acesso do portão de entrada da escola à entrada principal do 
edifício. 2 – CRIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (REQUALIFICAÇÃO DE ZONA DESAPROVEITADA) 
Existindo no espaço exterior da escola zonas desaproveitadas propõe-se também a criação de 
um Parque Infantil/zona de brincar que proporcionará às crianças do Jardim-de-infância e da 
Escola Básica de 1º ciclo desenvolverem melhores competências, tanto ao nível físico como ao 
nível psíquico, sendo uma mais valia para-serem felizes e motivadas para o ensino. 3 – 
BALNEÁRIO DE APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS (REQUALIFICAÇÃO DE ZONA DE ARRUMOS E 
AMPLIAÇÃO) Sendo conhecidas as insuficiências de espaço em Alfornelos para a realização de 
atividades, tanto desportivas como culturais, das quais se inserem as atividades no âmbito de 
apoio à família (AEC e ATL) e bem como as organizadas pela Associação de Pais que vem 
utilizando o espaço comum junto ao refeitório e zona de recreio e para uma melhoria das 
condições de higiene e de saúde propõe-se a requalificação da zona de arrumos interior para a 
criação de uma de balneários que servirão as atividades tanto no espaço interior com o exterior 
do edifício comum com o refeitório, ampliando-se o seu espaço com uma zona de passagem 
sem uso. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação: 1 – COLOCAÇÃO DE TELHEIROS (ENTRADA PRINCIPAL E NA ZONA DE 
RECREIO).   
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Freguesia: Encosta do Sol 
Proponente: Luís Miguel Mendes Morgado 
Valor de investimento estimado: 55.000€ 
 
Proposta N.º 57  GINASIO EXTERIOR PRACETA TERRA DA BONITA 
Esta proposta vem de encontro ao desejo de um grupo de fregueses residentes nas imediações 
da Praceta Terra da Bonita, e que veem neste espaço um local com boas condições para a 
instalação de um ginásio exterior, que abrangeria a população residente nas imediações, que 
para fazerem desporto se deslocam para outras freguesias, e tendo as instalações mais junto as 
suas residência seria um incentivo para a prática do desporto, substituindo os atuais bancos 
debaixo do toldo por este equipamentos de ginástica urbanos. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a instalação de equipamentos de manutenção ao ar livre. 
Nota: Colocada a votação juntamente com a Proposta 58 – GINASIO EXTERIOR PRACETA TERRA 
DA BONITA. 
Freguesia: Falagueira - Venda Nova 
Proponente: Vasco Rebelo 
Valor de investimento estimado: 20.000€ 
 
Proposta N.º 63  Melhoramentos na via, nos estacionamentos e nos acessos à Escola Miguel 
Torga e Jardim de infância S. Brás na Praceta Padre Álvaro Proença 
A Praceta Padre Álvaro Proença é uma área muito movimentada. Além de ser esta praceta o 
único acesso rodoviário à Escola Eb2 3 Miguel Torga, é também o único acesso rodoviário ao 
Pavilhão poli-desportivo da Escola Eb2 3 Miguel Torga e ainda de uma das entradas do Jardim 
de Infância S. Brás. Esta proposta tem várias ideias a aplicar na Praceta Padre Álvaro Proença. 1) 
Pavimentação do piso rodoviário, pois este piso já não é substituído há muito tempo e a 
utilização diária vai-o desgastando-odia-a-dia. 2) Alteração do modo de estacionamento em 
espinha no sentido do trânsito, facilitando as manobras de estacionamento e obtendo mais 
espaço de estacionamento. 3) Inserção de um separador central com relevo para impedir o 
estacionamento no meio da via. 4) Colocação de rampas de acesso nos passeios em frente à 
entrada dos prédios. 
- Nota informativa da proposta colocada a votação 
É colocada a votação a implementação de um sentido de trânsito com o respetivo alargamento 
do passeio paralelo aos referidos estabelecimentos de ensino e renovação/substituição dos 
pavimentos, rodoviário e pedonal. 
Freguesia: Mina de Água 
Proponente: Sérgio Miguel Rodrigues Ildefonso 
Valor de investimento estimado: 130.000€ 
 


