Propostas a Votação – N.º de votos
Proposta 2 Aquisição de um Veículo de Socorro e Assistência Especial-VSAE para os
Bombeiros Voluntários da Amadora

O Corpo de Bombeiros Voluntários da Amadora tem como missão principal a prestação de
socorro a todos os sinistros que ocorram no Concelho da Amadora. Sendo este concelho
atravessado por diversas vias urbanas, IC-Itinerários Complementares e eixos ferroviários, é
frequente a ocorrência de acidentes de viação que requerem a intervenção de veículos e
meios adequados. Devido à excessiva utilização dos meios existentes é imprescindível a sua
substituição para que o Corpo de Bombeiros Voluntários da Amadora consiga cumprir a sua
missão do socorro à população.
Assim pelo relevante interesse de toda a população que reside e circula no concelho da
Amadora, apresento a proposta para aquisição de um Veículo de Socorro e Assistência
Especial-VSAE, para este Corpo de Bombeiros.
Vamos todos ajudar os Bombeiros para eles nos ajudarem. Vote nesta Proposta.

Freguesia: Amadora

Proponente: Mário Manuel Ribeiro Conde

Valor de investimento estimado: 369.000€
N.º de Votos: 1041

Proposta 5 Concurso de Montras de Natal da Amadora

Com o objetivo de estimular o comércio local, e também de promover a cidade da Amadora na
dinâmica nacional dando visibilidade ao nosso município, proponho a criação de um Concurso
de Montras de Natal destinado aos nossos comerciantes.

A ideia seria sensibilizar/desafiar os comerciantes locais a decorarem as suas montras na época
natalícia premiando a originalidade, criatividade e a sua execução e, consequentemente,
motivar os munícipes e visitantes a aderirem ao nosso comércio local e à cidade da Amadora.
Para o efeito seria necessário a autarquia:

- Criar um regulamento com as normas, prazos, prémios;
- Constituir um júri responsável pela eleição;

- Definir prémios pecuniários, para estimular a participação, a atribuir aos 3 primeiros lugares
- Realizar Cerimónia de Entrega de Diplomas aos vencedores e de participação aos restantes;
- Promover o concurso junto dos comerciantes;
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- Identificar as montras como participantes no concurso;

- Criar um roteiro com os estabelecimentos envolvidos para promoção junto dos munícipes e
visitantes.
Como exemplo, deixo o link de um dos municípios que promove este tipo de iniciativa:
http://www.cm-porto.pt/concursos/concurso-de-montras-de-natal
Freguesia: Amadora

Proponente: Paula Maria Baltazar Martins
Valor de investimento estimado: 11.000€
N.º de Votos: 70

Proposta 6 Remodelação Rua Dom Dinis - Reboleira

A Rua Dom Dinis na Reboleira é uma rua habitacional rodeada por escolas, igreja da Reboleira,
casa mortuária, parques-infantis, restaurantes, snack bares, minimercados, entre outro tipo de
equipamentos. A par com estas características, esta é uma rua com forte afluência de tráfego
onde é possível estacionar no centro da faixa de rodagem, todas estas peculiaridades acabam
por conferir a esta rua um risco elevado para o surgimento de acidentes, tendo sido palco de
alguns acidentes graves nos últimos anos.
A minha sugestão passaria assim por adotar esta rua com:
a) Passadeiras elevadas;

b) Substituição da calçada existente por uma nova, ou um tipo de pavimento menos
escorregadio;
c) Alcatroamento da rua;

d) Pinos para evitar estacionamento abusivo nas zonas destinada aos peões;
e) Plantação de mais árvores para sombra;

f) Substituição de candeeiros de iluminação publica;

g) Inserção de dispensadores para dejetos de animais.

Dada a escassez de lugares de estacionamento, a faixa central de estacionamento deve ser
mantida.
Freguesia: Venteira

Proponente: André Ricardo Nunes

Valor de investimento estimado: 200.000€
N.º de Votos: 8
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Proposta 10 Biblioteca Livre – Parque Central da Amadora

Visando o envolvimento dos cidadãos na dinâmica cultural da Amadora proponho a criação de
uma Pequena Biblioteca de Acesso Livre e Informal no Parque Central da Amadora.
O objetivo desta proposta é que os cidadãos possam contribuir doando/trocando livros que
possuam e os queiram partilhar.
Conceito proposto:

- Biblioteca de acesso livre em que os leitores podem levar e/ou deixar livros sem qualquer
registo ou supervisão;
- A biblioteca funcionaria durante 24 horas sem o envolvimento ou participação de quaisquer
recursos humanos;
- A existência de videovigilância já existente no local funcionaria como fator de segurança;

- A única intervenção e despesa da autarquia seria idealizar/executar, através dos serviços
camarários, uma pequena estrutura em madeira com prateleiras e portas de vidro para
facilitar a visualização dos livros e proteção relativamente às condições climatéricas e
colocação de um banco de jardim junto à biblioteca;

- A estrutura deverá ser concebida com uma altura que permita a acessibilidade por crianças e
pessoas em cadeira de rodas.
Esta proposta não pretende colidir com o papel da CMA e da rede de bibliotecas do município
na promoção da leitura, mas sim envolver e responsabilizar os cidadãos através de um
pequeno projeto em que podem partilhar/trocar/doar os livros que têm em casa. Trata-se de
um projeto que será alimentado por si só e apenas com a colaboração dos cidadãos.
Localização proposta: Parque Central zona 2 (em anexo junta-se foto com sugestão da
localização pela proximidade de uma câmara de vigilância)
Para um melhor entendimento da proposta juntam-se os exemplos já existentes deste
conceito em Angra do Heroísmo, Rio Maior e Lisboa:
http://www.cmah.pt/artigos/ver.php?id=1777
https://omirante.pt/semanario/2017-05-25/primeiro-plano/2017-05-25-Livros-de-acesso-livreem-Rio-Maior
http://p3.publico.pt/cultura/livros/20254/em-lisboa-ha-uma-pequena-biblioteca-livre-numjardim-espera-de-leitores
A rede Little Free Library: https://littlefreelibrary.org/
Freguesia: Mina de Água

Proponente: Paula Maria Baltazar Martins
Valor de investimento estimado: 2.500€
N.º de Votos: 67
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Proposta 11 Requalificação da Envolvente ao Aqueduto da Gargantada

O Aqueduto da Gargantada é um monumento nacional de grande importância histórica e
cultural. Atualmente, a sua envolvente encontra-se degradada paisagisticamente. A proposta
de requalificação da envolvente ao Aqueduto da Gargantada pretende criar condições de
valorização do património e de usufruto do espaço pela população.

Freguesia: Venteira

Proponente: Sónia Paula Alcobia dos Santos
Valor de investimento estimado: 47.000€
N.º de Votos: 150

Proposta 17 Requalificação parque infantil falagueira - casal do silva

No Casal do Silva, Falagueira, encontra-se ao abandono um antigo parque infantil. Não era
preciso colocar equipamento, bastaria colocar cimento e pintar o chão para os jogos de futebol
e até a macaca. Desta forma os jovens e crianças do bairro teriam um parque disponível.

Freguesia: Falagueira - Venda Nova
Proponente: Rita Paulo Gomes

Valor de investimento estimado: 9.900€
N.º de Votos: 12

Proposta 20 Colocação de Ecoponto na zona das Pracetas de Goa, Damão, Diu e Caminho da
Fonte (Venteira)

Colocação de Ecoponto na zona das Pracetas de Goa, Damão, Diu e Caminho da Fonte,
servindo ainda parcialmente a Avenida D. Nuno Álvares Pereira. Tratando-se de uma zona de
habitação e de algum comércio, seria pertinente a existência do Ecoponto.

Nota explicativa: Não sendo possível a circulação das viaturas de recolha no interior das
pracetas em referência, o único local onde será possível instalar um ecoponto será no início da
Praceta de Damão, com a ocupação de pelo menos um lugar de estacionamento (na foto é o
local ocupado pela carrinha de cor creme).
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Freguesia: Venteira

Proponente: Pedro Godinho

Valor de investimento estimado: 2.210€
N.º de Votos: 10

Proposta 37 COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERIÁTRICOS NO JARDIM DOS AROMAS

Atendendo à enorme utilização deste magnífico espaço, e tendo em conta a quantidade de
idosos que utilizam o espaço, seria adequado a instalação de um parque geriátrico com
equipamentos adequados, tal como existe em outros jardins do concelho.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Ana Galvão

Valor de investimento estimado: 5.000€
N.º de Votos: 13

Proposta 38 REQUALIFICAÇÃO DA RUA GARCIA DE ORTA

Proponho que sejam efetuadas as seguintes reparações na Rua Garcia de Orta: reparação da
calçada, reposição do asfalto e criação de caldeiras nas árvores existentes.
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Ana Galvão

Valor de investimento estimado: 135.000€
N.º de Votos: 1

Proposta 39 REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA CONDE ARNOSO, BURACA

Esta praça tem as árvores a provocar a quebra dos muros delimitadores do parque infantil. As
árvores deveriam ser por outras mais adequadas, criando caldeiras à volta das mesmas. O
parque infantil, apesar de alguns melhoramentos da CMA, está degradado. Sugiro a colocação
de novos equipamentos, para que as crianças possam desfrutar daquele espaço.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Sofia Matos

Valor de investimento estimado: 112.500€
N.º de Votos: 1
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Proposta 40 Aquisição de Ambulância de Socorro para a Cruz Vermelha Portuguesa Delegação da Amadora

A Delegação da Amadora da Cruz Vermelha Portuguesa transportou durante o ano 2016, 3.289
indivíduos em situação de emergência médica. A prestação de transporte e socorro préhospitalar, assim como o apoio a catástrofes e acidentes de grande dimensão, consistem num
acto de particular relevância para a saúde das comunidades no qual os meios de transporte e
equipamentos envolvidos fazem a diferença na qualidade dos serviços prestados.
Considerando que o serviço da ambulância INEM (112), destacada no Concelho da Amadora,
foi encerrado no período noturno, prevê-se um aumento significativo do pedido de transporte
e socorro às equipas da Estrutura de Emergência da Delegação da Amadora da Cruz Vermelha
Portuguesa.
O reforço da nossa frota, com mais uma ambulância de Socorro, é essencial para que esta
continue a reunir condições de prestar este serviço 24 horas por dia, 365 dias por ano, a um
elevado número de pessoas residentes no Concelho da Amadora e, simultaneamente,
responder de forma eficaz ao previsível aumento das solicitações que irão ocorrer no período
noturno.

Freguesia: Amadora

Proponente: Fernanda Maria Flor Machado
Valor de investimento estimado: 70.000€
N.º de Votos: 706

Proposta 42 REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO ARMANDO ROMÃO (ZONA DOS
POLIDESPORTIVOS)

Depois das importantes obras que a Câmara Municipal da Amadora está a realizar na parte
inferior deste espaço, deverá haver uma intervenção na zona dos polidesportivos (parte
superior). Proponho a eliminação de um dos polidesportivos (o que está mais próximo das
habitações) e requalificação do outro polidesportivo, transformando-o num espaço multiusos
que sirva para futebol (futsal) mas também para basquetebol e tenha marcações no piso para
outros desportos (voleibol, andebol, ténis).

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Sporting Clube Reboleira e Damaia
Valor de investimento estimado: 150.000€
N.º de Votos: 154
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Proposta 43 REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PADRE BARTOLOMEU DE GUSMÃO

Os passeios desta avenida deveriam ser reestruturados, porque são demasiado largos e os
condutores estacionam os carros em cima dos passeios. Proponho também a colocação de
novas árvores, uma vez que as atuais danificam os passeios.

Freguesia: Águas Livres

Proponente: Sofia Matos

Valor de investimento estimado: 157.500€
N.º de Votos: 5

Proposta 53 Sentido único na Rua Pereira Bastos

Face à reduzida largura da Rua Pereira Bastos, e devido à atual existência de dois sentidos,
venho propor a sua passagem para sentido único. Esta situação é agravada pelo fato de
existirem automóveis estacionados ao longo da via que impossibilitam o cruzamento de
automóveis em sentidos opostos. Esta alteração permitirá a circulação com maior segurança
de automóveis e peões. Com esta proposta para passagem para sentido único, será também
importante a marcação de uma faixa com lugares de estacionamento ao longo da via.

Freguesia: Alfragide

Proponente: António Pedro Barata Feyo

Valor de investimento estimado: 10.000€
N.º de Votos: 2

Proposta 55 Prolongamento da ciclovia de Alfragide

No seguimento da ciclovia já existente ao longo da Estrada do Zambujal, no interior Bairro do
Zambujal e Parque Urbano do Zambujal, gostaria de propor o seu prolongamento para a
Estrada de Alfragide, de modo a ligar este percurso à parte norte de Alfragide. Fica aqui, a
sugestão para a criação de uma ciclovia ao longo da Estrada de Alfragide com uma passagem
entre passeios, com semáforos e junto ao entroncamento da Av. Leite Vasconcelos. Com este
atravessamento, já será possível a ligação sem restrições do Zambujal à Quinta Grande, de
modo a evitar a circulação por vias de tráfego intenso como é o caso da Estrada de Alfragide.
Numa segunda fase, é importante estender esta rede de ciclovia para a Buraca, através de uma
passagem inferior da IC19.

Freguesia: Alfragide

Proponente: António Pedro Barata Feyo
7

Valor de investimento estimado: 66.000€
N.º de Votos: 35

Proposta 59 Desporto Inclusivo para todos - Requalificação das estruturas de apoio do
Complexo de Piscinas da Damaia

O fenómeno desportivo tem sofrido alterações profundas nos últimos anos, explicadas por
uma multiplicidade de factores que em simbiose provocaram a mudança do paradigma da
oferta.Actualmente, o exercício físico intencional e dirigido é por todos reconhecido, e
largamente demonstrado em estudos científicos, como essencial na promoção proactiva da
saúde na prevenção de uma lista alargada de doenças, podendo mesmo afirmar-se que todos
os segmentos da população têm hoje a ganhar com a actividade física regular, intensa e
duradoura. E no caso da natação de uma forma ainda mais vincada dado as suas propriedades
físicas inerentes permitirem a adequação a todos os segmentos, inclusive as populações
especiais. E tal requer naturalmente grandes exigências ao nível dos recursos, quer sejam
humanos, materiais, estruturais ou financeiros. num esforço que se consubstancia e
fundamenta no valor do desporto na sociedade como Instituição Social Única.
Nesse sentido, tem o Clube Natação da Amadora procurado, na parceria que mantém com a
Câmara Municipal da Amadora, manter uma oferta disponível o mais abrangente possível,
sempre visando o incremento da aptidão física, o gosto pela prática, a socialização, a inclusão e
relacionamento com os pares.
Contudo, deparamo-nos com um problema no Complexo de Piscinas da Damaia que nos
impossibilita a oferta e garantia de exequibilidade do pressuposto da Actividade Física
enquanto Instituição de Utilidade Pública - falta de capacidade das estruturas de apoio para
receber cidadãos com mobilidade reduzida, idosos e crianças pequenas e indivíduos com
necessidades especiais de locomoção e/ou apoio à prática e higiene pessoal. No Complexo de
Piscinas da Damaia, os balneários de apoio aos praticantes do género feminino localizam-se no
primeiro andar, obrigando a subir escadas íngremes e com pouco apoio, e falta uma sala de
apoio para pessoas com necessidade de auxílio e crianças pequenas. Esta diferença de
localização de estruturas no plano vertical, afasta muitos cidadãos da prática de Natação e
Hidroginástica e impede que serviços como a Hidroterapia e a Natação Adaptada possam ser
assegurados naquele complexo desportivo. Deste modo, estamos à partida a excluir
tacitamente cidadãos daquilo que são os nossos serviços de saúde, oferecidos em parceria
com a Câmara Municipal da Amadora.
É para evitar essa exclusão, que apresentamos esta proposta de requalificação das estruturas
de apoio à prática no Complexo de Piscina da Damaia, com a construção de um balneário
feminino ao nível do Rés-do-chão, no mesmo plano do espaço de água, assim como um
pequeno balneário para crianças pequenas e praticantes que precisam de auxílio na sua
higiene pessoal. Consonante com esta medida, esta proposta visa também a obtenção de uma
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plataforma amovível - cadeira de entrada na água - a montar na caleira do topo da cuba de
água, que permitirá a entrada na água de pessoas com mobilidade muito reduzida ou até
mesmo nula, de modo a garantir o que é a Vocação de existência do Clube Natação da
Amadora, enquanto promotor de Actividade Física e Saúde e responder de forma activa à
parceria com a Câmara Municipal da Amadora na garantia dos Direitos Fundamentais
consagrados na Constituição da Republica Portuguesa.
Freguesia: Águas Livres

Proponente: Ana Mafalda Matos

Valor de investimento estimado: 300.000€
N.º de Votos: 300
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