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Requalificação 
Urbana

Em 1998 existiam tratados 1,8 m2 
de espaços verdes por habitante, 
hoje existem 8,0  m2 por habitante. 

Mobilidade

Foi realizada uma revolução 
tranquila que levou a que a nossa 
cidade seja hoje o Concelho com 
melhores vias e acessibilidades da 
Área Metropolitana de Lisboa. 

SeGuRaNça

Grande Investimento na 
construção de novas esquadras 
com objectivo de aumentar a 
segurança na cidade da Amadora.

Investir nas pessoas

A funcionar em 2011 e junta,  
num único espaço, o Metro, 
a Ferrovia, o Metrobus, os 
Autocarros e os Táxis, apoiado por 
600 lugares de parqueamento.

Acção Social

Metro na
Reboleira

•	REFEIÇÕES	7	DIAS	
	 pARA	IDoSoS	cARêncIADoS

•	oFIcInAS	MULTI-SERVIÇoS

•	FÉRIAS	SÉnIoRS

•	31	EScoLAS	noVAS	E	REQUALIFIcADAS	•		8	pAVILHÕES	DESpoRTIVoS		

•		82	SALAS	pRÉ-EScoLARES	•	24	cREcHES		•		1.5	MILHÕES	DE	REFEIÇÕES/

Ano	nAS	EScoLAS		•		InGLêS,	MÚSIcA,	DESpoRTo	E	ARTE	pARA	ToDoS.

Parque Aventura

CRIL - Rotunda Portas de Benfica

Esquadra de Alfragide
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Joaquim Moreira Raposo
Candidato à Presidência
 da Câmara da Amadora

Em 1997, com o lema “Por uma nova ideia de cidade” 
defendi projectos decisivos e vitais para a nossa Cida-
de: a extensão da linha azul do Metro até à Falaguei-
ra; o alargamento do IC19, a requalificação da Nacional 
117 e da rede viária Municipal, a necessidade, entretan-
to totalmente colmatada, da requalificação de todo o par-
que escolar Municipal, a requalificação do espaço público, 
a erradicação das barracas. Neste âmbito, dos 35 bairros 
degradados que existiam na nossa Cidade 24 já foram 
totalmente erradicados, estando mais 6 bairros quase 
sem existência física.

A aposta no fecho da CRIL, presentemente em constru-
ção. A necessidade de construir e instalar no Município 
mais esquadras da PSP. Desde então, foram construídas 
as esquadras da Brandoa, de São Brás, de Alfornelos, da 
Damaia e de Alfragide. Foi criada a Policia Municipal.

Melhorámos a iluminação pública de todo o nosso territó-
rio e criámos mais zonas verdes e de lazer.

Os Amadorenses reconheceram a obra realizada e, em 
2001, sob o lema “O melhor da Amadora são as Pessoas” 
o Partido Socialista obteve a maioria absoluta em todos 
os órgãos municipais.

Com responsabilidade acrescida, continuámos a nossa 
obra e projecto para a Amadora.

A Rede Viária Municipal foi concluída com os nós da Fonte 
Santa e Santo Eloy e ligações ao norte do Concelho. O 
metro chegou a Alfornelos e à Falagueira em 2004; Pros-
seguimos na requalificação do espaço público e foram 
construídos e devolvidos às pessoas os Parques Aventu-
ra, Ilha Mágica do Lido, Parque da Fantasia, Jardim Central 
de São Brás, Jardim dos Aromas, entre outros. 

Depois de requalificados e modernizados os edifícios 
escolares, procedemos à construção de pavilhões des-
portivos nas escolas D. João V, Miguel Torga, Seomara da 
Costa Primo, Pedro D’Orey da Cunha, Fernando Namo-
ra, Mães D’Água e José Cardoso Pires: realojámos 2023 
famílias em habitações condignas, demolindo as respec-
tivas habitações degradadas.

Mais uma vez, os Munícipes reconheceram o esforço rea-
lizado e renovaram a confiança no Partido Socialista.

Em 2005, com o lema “O melhor da Amadora são sem-
pre as Pessoas” prosseguimos na senda da moderniza-
ção da Cidade.

Inaugurámos a nova Biblioteca Municipal; está em cons-
trução o prolongamento do Metro da Falagueira à esta-
ção da CP da Reboleira; conseguimos atrair mais inves-
timento privado para o Município, criando, deste modo, 
muitos empregos.

Requalificámos, no âmbito do PROQUAL, grande parte 
da Freguesia da Brandoa, onde foi instalado o Centro da 
Juventude da Amadora, o Fórum Luís de Camões, o Jardim 
Luís de Camões e o novo Mercado Municipal; Fomos pre-
miados por Boas Práticas Ambientais e por Boas Práticas 
na Integração de Imigrantes; criámos a oficina Multi-ser-
viços, o cartão Amadora 65+, o Banco Solidário, o Projec-
to de Apoio Alimentar a Idosos 7 dias, as Associações do 
município foram qualificadas e certificadas nas respos-
tas sociais prestadas em Serviço de Apoio Domiciliário.

Lançámos o Projecto de Desporto na Rua; requalificámos o 
Bairro Janeiro, na Venteira e estamos a requalificar a Quinta 
da Conceição na Falagueira e outros espaços; construímos 
mais e melhores escolas para as nossas crianças; Apoiá-

mos o nosso Movimento Associativo; Criámos mais espa-
ços culturais e vamos requalificar o Cineteatro D. João V.
Construímos um moderno e funcional Canil/Gatil Muni-
cipal; apostámos na construção de passeios pedo-
nais; Na recolha selectiva de resíduos contamos com 
os melhores indicadores da àrea urbana de Lisboa; 
está em marcha a recolha de óleos alimentares usa-
dos. Modernizámos e construímos uma Rede Viá-
ria Municipal de excelência, como são exemplo os 
acessos ao Norte do concelho (IC16) e a constru-
ção em túnel da CRIL, solução esta que minimiza os 
impactos ambientais e garante grande capacidade 
de entrada e saída no Município.

E vamos levar o Metro ao Hospital Amadora-Sintra, 
com estações na Atalaia e Amadora Centro – junto à 
nova Biblioteca Municipal.

Porque Acredito no Futuro e porque Acre-
dito nas Pessoas renovo a minha candi-
datura à Câmara Municipal da Ama-
dora, com o propósito de servir a 
Cidade, servindo os Amadoren-
ses, com a perspectiva de, a 
cada dia, continuar a construir 
uma Cidade cada vez mais 
Justa, Solidária, Moderna e 
Competitiva.
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•	 Desenvolvemos iniciativas em parceria com as escolas de âmbi-
to desportivo -Jogos Juvenis Escolares - e cultural - Mostra de 
Teatro das Escolas, e exposição Arte na Escola;

•	 Divulgamos a oferta de formação das escolas e de saídas pro-
fissionais através da realização da EXPO de Emprego e Forma-
ção da Amadora;

•	 Promovemos uma cultura de sucesso e de excelência promo-
vendo o Mérito Académico pela distinção e reconhecimento 
públicos dos melhores alunos finalistas do ensino básico e do 
ensino secundário;

•	 Incentivámos o sucesso escolar e a inclusão social através de 
projectos em parceria dedicados a imigrantes e seus descen-
dentes – constituição da Orquestra Geração;

•	 Combatemos o abandono escolar com estratégias promotoras 
do retorno à escola através do Projecto 12-15;

•	 Aprofundámos o gosto pela descoberta e pela investigação 
dinamizando um conjunto de exposições interactivas de eleva-
do valor pedagógico e cientifico no âmbito do funcionamento 
do Centro de Ciência Viva da Amadora.

•	 Todas as nossas escolas funcionam em regime normal, com 
Actividades de Enriquecimento Curricular, ensino do inglês, 
actividade física e desportiva, ensino da música, educação pela 
arte, almoços e lanche ( em 2008/09 mais de um milhão de 
refeições servidas ao almoço e perto de 500.000 ao lanche);

•	 Na componente de apoio à família para além da alimentação, o 
programa municipal Aprender&Brincar (prolongamentos) garan-
tiu a guarda de crianças antes e depois das actividades escolares;

•	 Continuámos a apoiar os agrupamentos de escolas visando o 
apoio ao seu funcionamento, no âmbito das pequenas repa-
rações, manutenção de equipamentos informáticos, aquisição 
de material escolar, organização de festas e realização de visi-
tas de estudo;

•	 Apoiámos o desenvolvimento dos projectos pedagógicos 
das escolas através de candidatura a financiamentos muni-
cipais. 

•	 Realizámos uma grande exposição dos projectos realizados 
pelas Escolas, Mostra de Projectos AmadoraEduca, onde se inte-
gra as comemorações do dia mundial da criança e da Semana do 
Ambiente;

rias e, acima de tudo, com o compromisso com as famílias para 
uma aposta inequívoca na educação e formação das crianças 
e jovens do Concelho. 

CUmprimos
•	 Continuamos o Programa de Expansão e Requalificação do 

Parque Escolar: Construímos a EB Casal da Mira, a EB Sacadura 
Cabral e a EB José Garcês,  42 novas salas de 1º Ciclo EB, 10 de 
jardim de infância e 7 de creche, cozinhas e refeitórios, centro 
de recursos e espaços desportivos; 

•	 Conclusão da rede de pavilhões escolares. 9 Pavilhões Despor-
tivos construídos;

•	 Foram alvo de profundas obras de beneficiação todas as 31 
escolas do ensino básico;

•	 Em construção encontram-se as novas escolas EB1/JI/Cre-

che Vila Chã, EB/JI da Mina, Creche/JI da Falagueira, JI da Ven-
teira, o aumento da capacidade da EB Terras dos Arcos com 
mais 4 salas, nova cozinha, campo de jogos e balneários -, e na 
EB Padre Himalaia, mais 6 salas. No total 36 novas salas de 1º 
Ciclo do Ensino Básico ,  12 salas de JI e 6 de creche;

•	 A decorrer obras de Remodelação e Beneficiação das cozinhas 
da EB1/JI Artur Martinho Simões, EB1/JI Raquel Gameiro e EB1/
JI Quinta Grande; 

•	 Em requalificação os espaços exteriores das Escolas Sede dos 
Agrupamentos Cardoso Lopes, Damaia, Francisco Manuel de 
Melo, José Cardoso Pires, Miguel Torga e Roque Gameiro; 

•	 Arrancaram as obras das novas instalações da Escola Secundá-
ria Dr. Azevedo Neves, as quais incluem igualmente a constru-
ção de um pavilhão desportivo;

•	 Promovemos a escola a tempo inteiro no 1º ciclo, com resposta 
para todos os interessados;

EDUCAÇÃO
Na Amadora a Escola está em Primeiro lugar
Porque a escola prepara o futuro ao mesmo tempo que responde a 
um presente cada vez mais exigente, a escola na Amadora sempre 
ocupou o primeiro lugar nas prioridades das políticas municipais:

•	 Na procura do sucesso educativo, na qualidade dos apoios ao 
desenvolvimento de projectos educativos, na promoção de 
uma cultura de rigor e de excelência;

•	 No alargamento da rede pública de ensino pré-escolar, que 
garante uma taxa de cobertura superior a 75% das necessida-
des;

•	 Na implementação de estratégias de melhoria da capacidade 
instalada ao nível da oferta de creches;

•	 O Primeiro lugar na resposta às necessidades das famílias com 
horários escolares compatíveis com as ocupações profissio-
nais;

•	 Na qualidade da alimentação servida ao almoço e ao lanche, 
extensiva a todas as escolas do concelho e a todos os alunos 
interessados;

•	 No estabelecimento de parcerias com diversas entidades de 
relevância local, nacional e internacional no combate ao insu-
cesso e abandono escolar;

•	 O Primeiro lugar no pelotão da frente das autarquias que acei-
taram novas competências na área da educação;

•	 No acompanhamento construtivo que fizemos do novo mode-
lo de gestão das escolas;

•	 Na Amadora colocar a Escola em 1º lugar representou um enor-
me cometimento político com a dignificação da escola pública, 
o reconhecimento dos seus profissionais, o reforço das parce-

Escola Vila Chã

Escola Sacadura Cabral

Escola Artur Bual Orquestra geração
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ção de actividades de interesse social e comunitário, no âmbito do 
exercício da plena e activa cidadania. Estão envolvidas 16 organiza-
ções de diferentes áreas de intervenção e 121 voluntários.

Sistema de Atendimento  
e Acompanhamento Integrado (SAAI)
Parceria entre várias Instituições com vista à optimização/rentabi-
lização dos recursos existentes na comunidade. Operacionaliza-se 
através do atendimento e acompanhamento social a grupos vulne-
ráveis da população, tendo por objectivo final a inserção sócio-pro-
fissional. O Projecto está implementado em 4 freguesias/territórios 
abrangendo cerca de 3 000 agregados familiares.

Sistema Telefónico de Assistência Permanente 
(STAPA)
Projecto realizado em parceria com uma Instituição do Concelho. 
Destina-se à população idosa e/ou em situação de dependência, 
com baixos recursos económicos e que se encontre em situação de 
isolamento social.

Espaço Solidário
Tem como finalidade responder a situações de emergência social 
ao nível da satisfação das necessidades básicas de alimentação e 
vestuário. Abrange cerca de 400 famílias.

Rede Integrada para a Intervenção na Violência  
na Amadora 
Projecto resultante de parceria com várias entidades públicas e pri-
vadas cujo objectivo é investigar, definir estratégias e experimen-
tar novas metodologias de intervenção na área da Violência. Está 
em funcionamento um Gabinete de Atendimento Psicossocial para 
vítimas. Foi constituído, com a Universidade Nova de Lisboa um 
Observatório da Violência no Concelho da Amadora.

Qualificação das Respostas Sociais
O processo de Qualificação das Respostas Sociais teve início na 
Amadora em 2005 e possibilitou a implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade em 11 Instituições.

Rede Social da Amadora
Numa óptica de optimização e rentabilização dos recursos existen-
tes consolidou-se a Rede Social da Amadora, através da participação 
efectiva dos diferentes parceiros públicos e privados envolvidos no 
Conselho Local de Acção Social. Foi actualizado o Diagnóstico Social 
e elaborou-se o Plano de Desenvolvimento Social 2009-2011.

ou Serviço de Apoio Domiciliário. A Autarquia comparticipa os ido-
sos com baixos recursos económicos. 

Programa de Apoio às Instituições Particulares  
de Solidariedade Social (PAIPSS)
Programa de apoio financeiro às Instituições Sem Fins Lucrati-
vos, promotoras de desenvolvimento social e de saúde, legalmen-
te constituídas, com sede no Município da Amadora e que através 
das suas acções/projectos comprovem o apoio prestado à popula-
ção residente no Município. 

Banco Municipal de Ortóteses

Destina-se a disponibilizar equipamentos indispensáveis à auto-
nomia e integração de pessoas com dependência permanente ou 
temporária, sendo gratuita para munícipes com rendimento per 
capita inferior ao Complemento Solidário para Idoso.

Banco de Voluntariado Local
Criado em Abril de 2008, o Banco Local de Voluntariado da Amadora, 
promove o encontro entre a oferta e a procura de voluntários e orga-
nizações, sensibilizando os munícipes para a importância da realiza-

Anualmente realizam-se 14 colónias para 10 destinos diferentes, 
abrangendo cerca de 500 idosos/ano. 

Cartão 65 +
O Cartão 65 + possibilita aos idosos descontos na aquisição/ aces-
so a alguns bens e serviços de Instituições e Empresas sedeadas 
no Município da Amadora.

Amadora Multiserviços
Projecto de realização de pequenas obras e reparações em casa 
de idosos e/ou pessoas em situação de dependência, com baixos 
recursos económicos. Foram já realizadas 3.500 intervenções.

AmaSénior – Projecto de Apoio Alimentar
Projecto realizado em parceria com 3 Instituições do Concelho, cujo 
objectivo é garantir o apoio alimentar aos fins-de-semana e feria-
dos a idosos beneficiários das respostas sociais de Centro de Dia 

ACÇÃO SOCIAL
CUmprimos

Recriar a Vida

Programa de ocupação dos tempos livres, promove a aquisição de 
novos conhecimentos e competências, combatendo o isolamento e 
solidão. Abrange anualmente mais de 1000 idosos.

ANIMOCENTRO  

Projecto de dinamização dos Centros de Dia, promove actividades 
que melhoram o bem-estar físico e psíquico dos idosos integra-
dos naquela resposta social. Estão envolvidas 9 instituições e 200 
utentes.

Férias Seniores
Programa de férias para a população sénior, possibilitando 8 dias de 
descanso fora do ambiente quotidiano. Este programa permite que 
idosos com baixos recursos possam usufruir de uns dias de férias. 
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1.	 nível	Básico
•	 Número de adultos inscritos (desde Setembro de 2006 a Julho 

de 2009): 2.875
•	 Número de adultos em processo (desde Setembro de 2006 a 

Julho de 2009): 1.817
•	 Número de adultos certificados (desde Setembro de 2006 a 

Julho de 2009): 1.532

2.	 nível	Secundário
•	 Número de adultos inscritos (desde 2007 a Julho de 2009): 

2.287
•	 Número de adultos em processo (desde 2007 a Julho de 2009): 

1.110
•	 Número de adultos certificados (desde 2007 a Julho de 2009): 

481

Expo de Emprego e Formação da Amadora

A 1ª e 2ª EXPO de Emprego e Formação da Amadora, organizadas 
pela Câmara Municipal da Amadora e pela Escola das Profissões, 
visaram pôr em prática uma metodologia inovadora capaz de não 
só dar a conhecer à população e a toda a comunidade escolar as 
boas práticas empreendidas no concelho, quer por estabelecimen-
tos de ensino, quer por empresas, mas sobretudo de responder ao 
desafio de mobilizar jovens e adultos para a integração escolar e/
ou profissional, congregando num mesmo espaço estabelecimen-
tos de ensino e empresas. A Expo de Emprego e Formação da Ama-
dora constituiu um espaço privilegiado de informação e sensibiliza-
ção, para os desafios e oportunidades que se colocam ao nível da 
educação, formação e emprego. 
•	 número	de	escolas	envolvidas: 17 (por cada um dos eventos);
•	 número	de	centros	de	formação	envolvidos: 2 (por cada um 

dos eventos);
•	 número	de	centro	novas	oportunidades	envolvidos: 7 (por 

cada um dos eventos);

cursos	de	Educação	e	Formação	de	Adultos
Os cursos de educação e formação de adultos desenvolvidos pela 
Escola das Profissões conferem uma dupla certificação: escolar, de 
Ensino Secundário, e profissional, de Nível III. Os destinatários são 
indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, que não possuem 
a qualificação adequada para uma inserção ou progressão no mer-
cado de trabalho. 
•	 Número de formandos: 108 

Educação	Extra-Escolar
A educação extra-escolar permite ao indivíduo aumentar os seus 
conhecimentos e desenvolver a suas potencialidades em comple-
mento da formação escolar ou em suprimento da sua carência, 
sobretudo em áreas que podem marcar toda a diferença no suces-
so da frequência de um percurso formativo/educativo. As acções 
de educação extra-escolar abarcam actividades de alfabetização 
e formação de base, de aperfeiçoamento e actualização cultural e 
científica e a iniciação, reconversão e aperfeiçoamento profissional.
•	 Número de formandos:	204 (no último ano lectivo); 
•	 Nos últimos 4 anos mais de 700 formandos

Centro Novas Oportunidades

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)
O RVCC contribui para o incremento qualificativo dos efectivos adul-
tos com habilitações reduzidas, permitindo a todos os que abando-
naram o sistema de ensino verem certificados os seus conhecimen-
tos escolares, profissionais e sociais. A certificação conferida pelo 
sistema de RVCC pode ser de Nível Básico (4º, 6º e 9º ano de esco-
laridade) e de Nível Secundário.

ESCOLA DAS PROFISSÕES

Projecto 12-15
O Projecto 12-15, iniciado no ano lectivo 2006/2007 resultante 
de uma parceria entre a Câmara Municipal da Amadora, o Ministério 
da Educação e a Escola das Profissões, tem como principal objec-
tivo: promover uma nova forma de encarar a escola, conquistando 
alunos ao insucesso e ao abandono escolares, com idades compre-
endidas entre os 12 e os 15 anos, e promovendo novas estratégias 
de aprendizagem e de potenciação de competências. 

•	 número	de	alunos	envolvidos: no 1º ano do projecto – 30, no 
2º ano do projecto – 58 e no 3º ano do projecto – 60.

Livro	o	Amor	Dá	Berros	Quando	Se	 Irrita: Um dos formadores 
que integra o Projecto 12-15 escreveu, durante um ano lectivo 
inteiro, um diário - O Amor Dá Berros Quando Se Irrita – partilhando 
histórias do dia-a-dia deste Projecto.
cD	de	Rap:	Em resultado de algumas das actividades extra-curricu-
lares desenvolvidas foi criada a oportunidade para que um dos gru-
pos de jovens deste Projecto gravasse um CD de Rap, cujas letras 
foram inteiramente escritas e cantadas pelos próprios jovens. 

Sistema Aprendizagem

O Sistema de Aprendizagem é da iniciativa do IEFP, IP, em articula-
ção com o Ministério da Educação, e dirige-se a jovens com idades 
compreendidas entre os 15 e 25 anos, com o objectivo de adquiri-
rem uma certificação escolar de Ensino Secundário e profissional 
de Nível III.
•	 Número total de formandos (do 10ºano ao 12ª ano): 196 

Passa a Palavra
Projecto de apoio a grupos vulneráveis da população (toxicodepen-
dentes, sem abrigo, pessoas com perturbações mentais e prostitu-
tas), são acompanhados mais de 500 casos no Gabinete e Atendi-
mento Psicossocial do Mercado da Mina e na Unidade Móvel, através 
da Equipa de Rua. Esta actividade visa a Satisfação de Necessida-
des Básicas (alimentação/higiene e reintegração social). 

Mobilidade e Acessibilidade
Estabelecimento de parceria com uma Instituição do Município 
para realização de pequenas obras de adaptação em domicílios de 
pessoas em situação de dependência. Aquisição de plataformas 
(cadeiras elevatórias e/ou elevadores), para instalação em edifícios 
de habitação privados.
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Apoio à promoção da Actividade Física
•	 Dinamização do Projecto Desporto na Rua, com animação de 

espaços públicos de lazer nos meses de Verão; 
•	 Criámos diversos trajectos apropriados à prática de caminhada, 

corrida, bicicleta e patins, em ambiente de segurança, na Estra-
da dos Salgados, Bairro Janeiro, Avenida Conde Castro Guima-
rães (600 m), Borel (300 m), Ligação Pedonal Hospital ao Lido 
(1200 m), Alto da Brandoa ao Parque Aventura (800 m) e Par-
que da Boba ( 2900 m); 

•	 Apetrechamento dos Parques Públicos com infra-estruturas 
para a prática de modalidades de rua:

•	 Pista de Skate no Parque da Ilha Mágica do Lido, onde se reali-
zam provas de skate e BMX; 

•	 Construção de protótipo de pista de atletismo, circuito de manu-
tenção e polidesportivo no âmbito da requalificação do Parque 
Central;

•	 Realização nas férias da Páscoa e final de ano lectivo de cam-
pos de férias desportivos;.

•	 Dinamização e Organização da Caminhada pela Saúde com o 
objectivo de promover a saúde através do incentivo à prática 
desportiva informal;

•	 Organização das Jornadas Desportivas Sem Barreiras com a rea-
lização, ao longo de 2 dias, de actividades desportivas adapta-
das a cidadãos portadores de deficiência;

•	 Organização dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora em cola-
boração com as escolas do Concelho.

•	 Estabelecemos parcerias com clubes e federações apoiando 
logística e financeiramente a organização de eventos de reco-
nhecida qualidade e de relevância nacional e internacional;

•	 Colaborámos na organização dos 2º Jogos da Lusofonia rece-
bendo o torneio de futebol. 

•	 número	 de	 associações	 envolvidas: 1 (por cada um dos 
eventos);

•	 número	de	empresas	envolvidas: 26;
•	 número	de	outras	entidades	envolvidas:	6 (por cada um dos 

eventos);
•	 número	de	pessoas	abrangidas: mais de 12 000 visitantes.

Projecto Amadora Multiserviços
•	 número	 de	 serviços	 efectuados	 visando	 a	 melhoria	 das	

condições	de	habitabilidade	das	pessoas: 3.389 (de Maio de 
2007 a Julho de 2009).

DESPORTO
O fenómeno desportivo numa cidade como a Amadora assume 
características próprias de uma urbe perfeitamente integrada na 
Área Metropolitana da Lisboa. Aos desafios colocados pelas dife-
rentes formas de entender a cultura desportiva, procuramos encon-
trar um leque alargado de respostas condizentes com os desejos 
de um movimento associativo em adaptação às novas realidades 
e com uma emergente procura de soluções individuais em práticas 
menos formais.

Apoio à competição desportiva
•	 Financiámos as actividades, as instalações e o funcionamen-

to de clubes e associações através do Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo (PAMA). 

•	 Colaborámos na elaboração de projectos e construção de ins-
talações próprias. 

•	 Está em fase de conclusão a Carta Desportiva da Amadora, ins-
trumento fundamental na estratégia de desenvolvimento des-
portivo do concelho.

•	 Aprovámos os projectos e as formas de financiamento de mais 
dois novos pavilhões nas EB 2,3 Almeida Garrett, Alfragide, e 
EB 2,3 Cardoso Lopes, Mina, fechando a cobertura das escolas 
do concelho com este tipo de infra-estrutura;

•	 Construímos o pavilhão multiusos no Fórum Luís de Camões, 
na Brandoa; 

•	 O pavilhão municipal José Caeiro no Bairro de Janeiro, Venteira, 
encontra-se em obras de requalificação;

•	 Lançámos o Programa Municipal de Apoio à Utilização dos 
Pavilhões Desportivos Escolares pelo Movimento Associativo 
Desportivo do Município da Amadora;

•	 Isentámos de pagamento a utilização da pista de atletismo do 
Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega;
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CULTURA
Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos 

Concretizou-se um velho anseio da população amadorense com a 
inauguração, em 19 de Junho de 2009, da nova Biblioteca Muni-
cipal, um equipamento de excelência agora aberto à comunidade, 
destacando-se, pela sua beleza e dimensão, um soberbo painel de 
azulejos, o maior jamais produzido pelo Mestre Manuel Cargaleiro.

Museu Municipal de Arqueologia - Núcleo 
Museográfico do Casal da Falagueira

Dez anos após a fundação do Museu Municipal de Arqueologia, em 
18 de Maio de 2008, Dia Internacional dos Museus, foi inaugurado 
o Núcleo Museográfico do Casal da Falagueira.

Centro de Ciência Viva da Amadora
Criado pela Câmara Municipal da Amadora e pela Agência Nacio-
nal para a Cultura Científica e Tecnológica, o CCVA tem desenvolvi-

HABITAÇÃO
Desde 1998 foi feito um esforço enorme e sério para resolver os 
problemas habitacionais do Município da Amadora. 

•	 A Taxa de Execução Programa Especial de Realojamento no 
Município cifra-se em 75,17%;

•	 Foram realojados 2023 agregados familiares em habitação 
social Municipal;

•	  Aderiram a Programas Habitacionais 832 agregados familia-
res;

•	 Em 1997 existiam 35 Bairros degradados, dos quais 24 já se 
encontram totalmente demolidos, 6 encontram-se com taxa 
de demolição entre 90 e 99 por cento, e 1 com taxa de demo-
lição de 85 por cento;

•	 Foram realizadas 2767 demolições de barracas;
•	 Realização de Concurso de Venda de Fogos a custos controla-

dos no Alto da Mira, num total de 96 fogos.

JUVENTUDE
AMADORA EMPREENDE
O objectivo central do programa Amadora EMPREENDE é a identifi-
cação de ideias  viáveis de negócio e a facilitação dos seus percur-
sos concretizadores, tendo como resultante a criação de  Empre-
sas, Cooperativas ou projectos de carácter produtivo no âmbito do 
tecido associativo do Município.
O Programa Amadora Empreende teve início em 2008 tendo contado 
com 219 candidaturas de que resultaram 22 iniciativas empresariais 
diversificadas (desde a tecnologia aos serviços de proximidade)  envol-
vendo 32 empreendedores cujos negócios estão em incubação na 
Incubadora Quick, beneficiando de coaching especializado.
Em 2009 foram recebidas 180 candidaturas, restando a decorrer o 
processo de selecção e agendada a formação para Outubro.
•	 Criação do Centro da Juventude, no Palácio da Brandoa. 
•	 Dinamização de concursos de Fotografia, Escultura e Pintura 

para jovens, no âmbito do Programa Jovem Aposto em ti, envol-
vendo meio milhar de Jovens. 

•	 O Programa de Ocupação de Tempos Livres. O “Amadora Jovem” 
- POTL, é destinado a jovens dos 8 aos 30 anos, decorrendo 
nos meses de Junho e Julho, tendo contado com a participação 
de 500 jovens / ano.

•	 Dinamização, através do Centro de Ciência Viva da Amadora de 
5 Centros de Internet, na Falagueira, Brandoa, Venteira e São 
Brás, envolvendo cerca de 30.000 utilizadores/ano.

•	 Criação do Projecto “Jardins Digitais” que visa possibilitar o 
acesso a pontos wireless e ligação à internet em banda larga, 
de forma gratuíta, em seis jardins do Município. 
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Melhor qualidade do ar 
O Município da Amadora estabeleceu um Protocolo com a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, que visa a implementação de um conjunto de medidas con-
cretas a executar pela Autarquia, com vista à melhoria da qualida-
de do ar. A Câmara Municipal da Amadora é pioneira na utilização de 
viaturas pesadas movidas a Gás Natural para a recolha dos resídu-
os sólidos.

SEMPRE A AUMENTAR NA RECOLHA SELECTIVA
Estamos a promover um melhor ambiente
A Câmara Municipal da Amadora tem vindo a aumentar a capacida-
de de recolha selectiva – papel/cartão, vidro, embalagens e matéria 
orgânica, estando, por comparação, no 1º lugar da Área Metropoli-
tana de Lisboa, no que respeita a este tipo de recolhas, à excepção 
da recolha de vidro.
Em termos percentuais, verifica-se que as recolhas selectivas, em 
todas as suas fracções valorizáveis, tiveram um aumento de 104 %.
Nas embalagens houve um aumento de 186 %, no vidro de 35 %, e 
no papel/cartão de 78 %. A recolha selectiva de orgânicos teve um 
aumento de 367 %.
Em 2009 o número de ecopontos é de 363, que corresponde a um 
rácio de 495 habitantes por ecoponto, atingindo o valor comunitá-
rio recomendado.

Nova recolha selectiva Óleos alimentares usados
O Município da Amadora tem já implementado um sistema de ges-
tão integrada de recolha de óleos alimentares usados, em colabo-
ração com a AMI – Assistência Médica Internacional, para onde são 
encaminhadas as verbas cor-
respondentes à valorização dos 
óleos recolhidos e após serem 
transformados em biodisel.
Este sistema, moderno e inova-
dor, consiste numa rede de 50 
contentores de grande capaci-
dade para deposição de óleos 
alimentares usados, produzidos 
nos lares dos Concelho e colo-
cados em locais públicos, previa-
mente estabelecidos de acordo 
com a Junta de Freguesia, bem 
como pela disponibilização de 
15.000 recipientes individuais a 
distribuir pela população. 

Teatro
Mostra de Teatro das Escolas, iniciado em 2004, este evento anual 
mobiliza 17 estabelecimentos de ensino, que preparam as suas 
peças para representação nos Recreios da Amadora.

Dança
NA Dança foi estabelecida uma parceria entre a CMA e o Quorum 
Ballet, que permite uma programação continuada e coerente na 
área da dança, com ante-estreias, estreias e temporadas de dança 
nos Recreios da Amadora.
•	 O município desenvolveu ainda um conjunto de iniciativas cul-

turais nas seguintes áreas:
•	 Jazz, Fotografia, Música Pop e Exposições de Pintura no forma-

to « 0 figura « (Cruzeiro Seixas e José Garcês). 

AMBIENTE
Uma das condições para se atingir a sustentabilidade na Amadora é 
conseguida através da educação ambiental da população em geral 
e da população escolar, em particular.
Neste âmbito mais de 7500 alunos em 2008/09 tiveram acesso a 
formação em educação ambiental.
    
Agenda 21 Local da Amadora
Tendo por base o lema “Pensar Globalmente, Agir Localmente” e 
contando com a parceria do Instituto Superior Técnico e da Agen-
cia Portuguesa de Ambiente foi lançado o “Portal da Agenda 21 
Local da Amadora”, acessível através do site da Câmara Municipal 
da Amadora.

Galardão ECO XXI 2007/2008 Bandeira Verde

O Município da Amadora, na senda da sua política de sustentabilida-
de, foi galardoado, pela segunda vez, com um dos prémios ambien-
tais mais apetecíveis pelas autarquias – Galardão ECO XXI.

Roque Gameiro, os Recreios da Amadora, o Centro de Arte Contem-
porânea, o Pólo da Boba, a Biblioteca Municipal Fernando Piteira 
Santos e a Casa da Juventude.

A Maior Pintura do Mundo

Em Setembro de 2007, a Amadora registou o seu nome no Guiness 
Book of Records com a realização da maior pintura em extensão 
do mundo. Esta iniciativa mobilizou mais de dez mil participantes de 
todas as idades. 

Música Clássica

Também a música clássica marcou presença no município, desta-
cando-se a Orquestra Sinfónica Juvenil (2006), a Banda Sinfónica 
do Exército e a Orquestra Geração.

Orquestra Geração
Projecto premiado e inédito em Portugal, agora replicado um pouco 
por todo o País. Em 2007, foi criada a primeira Orquestra Geração. 
Esta teve como parceiros a Câmara Municipal da Amadora, a Fun-
dação Calouste Gulbenkian e a Escola de Música do Conservatório. 
Aos parceiros iniciais juntaram-se a Câmara Municipal de Vila Fran-
ca de Xira, a Fundação EDP, a Iniciativa Comunitária EQUAL e as 
empresas Central de Cervejas e Dolce Vita – Chamartín. 

do um conjunto de actividades que vão desde ciclos de conferências 
centradas sobre a ciência, desenvolvimento de acções de formação, 
até às exposições, de que se destacam «A Casa vista pelos olhos da 
Ciência» (2007) e «Uma Aventura Espacial» (inaugurada em 2008).

Arte Pública
A Arte Pública voltou à rua com diversas exposições de escultura

FIBDA – Festival Internacional de Banda Desenhada 
da Amadora

O Festival Internacional de Banda Desenhada, que este ano com-
pleta 20 anos, ocupou um novo espaço central, desta feita no 
Fórum Luís de Camões, na Brandoa. O Festival decorre também 
em diversos espaços dispersos pela cidade: Casa Roque Gameiro, 
CNBDI. (Centro Nacional de Banda desenhada e Imagem), Galeria 
Municipal Artur Bual e Recreios da Amadora.

Artes Plásticas
Nunca, como hoje, a Amadora teve tantos espaços expositivos 
dedicados às Artes Plásticas: A Galeria Municipal Artur Bual, a Casa 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Mercados Municipais
Foram requalificados e modernizados os Mercados da Damaia, Mina 
e Falagueira e construído o novo Mercado da Brandoa, unidade de 
vanguarda neste tipo de actividades económicas.

SEGURANÇA 
DE PESSOAS E BENS
Serviço Municipal de Protecção Civil da Amadora
O Município da Amadora possui um dos mais avançados Serviços 
Municipais de Protecção Civil, com os mais modernos equipamentos 
e tecnologias ao serviço da segurança das pessoas e bens.

Projecto de Vídeo Vigilância para a Cidade  
da Amadora.
A Câmara aprovou e entregou ao Governo e à Comissão Nacional de 
Protecção de Dados o projecto para a instalação de 120 câmaras 
de vídeo vigilância nos locais considerados mais importantes pela 
Policia de Segurança Pública.
Este projecto pretende ser mais uma ajuda às Forças da Ordem no 
combate ao Crime e será entregue à PSP, a qual ficara inteiramente 
responsável pela sua utilização e gestão. O custo deste sistema é 
superior a 1 milhão de euros.

 
A Amadora em primeiro lugar na política de apoio  
ao animal
Canil Municipal da Amadora – o primeiro do distrito  
a ser licenciado 

O Município da Amadora, na senda da sua política de 
sustentabilidade, continua a contribuir para melhorar a qualidade 
de vida dos animais do nosso concelho.
O Município da Amadora possui, desde 2008, uma nova estrutura 
de apoio aos animais – CROAMA – Centro de Recolha Oficial de Ani-
mais da Amadora – que funciona como centro de recolha oficial de 
cães e gatos.

Cemitério da Amadora – ampliação  
e novas instalações
No sentido de dar resposta às necessidades da população da Cida-
de da Amadora, foi efectuada a ampliação do Cemitério Munici-
pal da Amadora, assim como a construção de novas instalações de 
apoio aos munícipes e trabalhadores, de forma a serem munidos 
das técnicas mais avançadas de trabalho na área das exumações e 
inumações.

Recolha de resíduos sólidos urbanos
Nos últimos anos verificou-se um aumento exponencial de moloks, 
sendo que presentemente estão colocados na via pública 915 moloks. 

Limpeza de arruamentos e outros espaços públicos
Colaboração entre o Município e as Juntas de Freguesia

A Limpeza Pública foi descentralizada para as Juntas de Freguesia, 
tendo sido adquiridas 16 novas varredoras mecânicas e 7 novas via-
turas de recolha de resíduos. O investimento, ao longo deste man-
dato, em meios mecânicos de apoio à Limpeza Pública e à Recolha 
de Resíduos Sólidos orçou em € 5.800.000,00.

ECOCENTRO
O Município da Amadora construiu e dinamizou o Ecocentro da 
Amadora destinado à deposição fraccionada dos resíduos recolhi-
dos fora dos locais habituais de deposição (contentores, moloks, 
ecopontos).

Mercado Brandoa
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Estacionamento na Cidade
Um dos problemas que mais preocupava os cidadãos da Ama-
dora era encontrar um lugar para estacionar a sua viatura. 

Construímos a Via Reversível na Rua Elias Garcia para reduzir as 
filas de espera e facilitar as entradas e saídas da Cidade.
Em 1998 não existia praticamente nenhuma sinalização direc-
cional hoje temos 419 colunas o que corresponde a 2095 setas 
direccionais.

•	 Isenção do pagamento de taxas de legalização de alterações a 
projectos originais, para obras de reabilitação em imóveis par-
ticulares;

•	 Criação da Comissão de Avaliação Municipal;
•	 Elaboração de um programa de intervenção na Zona Centro – 

Venteira;
•	 Investimos em Reabilitação Urbana mais de 2.000.000,00 

Euros.

Segurança Rodoviária
Durante a presidência do PS melhorámos a segurança rodoviária:
Em 1998 tínhamos 9 rotundas hoje temos 79 rotundas e 7 em 
construção.

EM 1998 tínhamos 6 cruzamentos semaforizados hoje contamos 
com 59 e 8 novos cruzamentos semafóricos em construção.

As zonas de actuação serão as zonas Centrais, todos os interfaces 
de transportes públicos como o comboio, o metropolitano, autocar-
ros e áreas consideradas prioritárias pela PSP.

Patrulheiros dos Espaços Verdes
Este projecto nasceu a partir do êxito do projecto dos patrulheiros 
das passadeiras junto às Escolas.
Hoje, em diversos Parques da Amadora existe um conjunto de ido-
sos que fiscalizam os nossos Espaços Verdes evitando assim o 
vandalismo e garantindo melhor protecção às crianças que utilizam 
os Parques da Amadora.

REABILITAÇÃO URBANA
•	 Foram definidas 9 Áreas de Intervenção Prioritárias (AIPs), 

tendo em conta a sua antiguidade, homogeneidade do edifi-
cado ou relevância;

•	 Dentro das AIPs, procedeu-se ao levantamento do estado 
de conservação das partes comuns de todos os edifícios, por 
forma a classificá-los (cerca de 7.000 edifícios);

•	 Aplicação de Benefícios/Isenções Fiscais extraordinárias redu-
ção da taxa de IVA de 20% para 5% em obras de reabilitação 
para os proprietários de edifícios situados nas AIPs e isenção 
de pagamento de IMI entre 5 a 8 anos;

•	 Aplicação de Majorações/Minorações da taxa de IMI dentro das 
AIPs (Áreas de Intervenção Prioritárias);

•	 Agilização e simplificação na aprovação das candidaturas no 
âmbito dos programas RECRIA, RECRPH e SOLAHR.

•	 Isenção do pagamento de taxas de ocupação de via publica 
para obras de reabilitação em imóveis particulares;

1 - Parque de estacionamento Fórum da Brandoa

2 - Parque de estacionamento Parque Amadora Este

3 - Parque de estacionamento da Avenida D. João I / Lido na Venteira

4 -  Parque de estacionamento do Bairro Janeiro

3

4

2

1

Rotunda Serra Mira

Semáforos de Vila Chã

Via Reversível da Rua Elias Garcia
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Transportes públicos

METROPOLITANO LINHA AZUL
Para muitos era utópico o Metro vir até à Amadora. Hoje não é uto-
pia nem sonho, e uma realidade utilizada diariamente por milhares 
de munícipes. 
Hoje, o prolongamento da linha Azul do Metropolitano é uma reali-
dade e está em construção a futura estação de metropolitano da 
Reboleira.
Esta nova Estação Intermodal de Transportes da Reboleira será uma 
realidade a funcionar em 2011 e junta, num único espaço, o Metro, a
Ferrovia, o Metrobus, os Autocarros e os Táxis, apoiado por 600 lugares
de parqueamento , num investimento superior a 50 milhões de euros.

IC 16 / Nó de Santo Eloy  - Centro Comercial Doce 
Vita Tejo.
Hoje o norte do Concelho nada tem que ver com o passado. Com 
a abertura em Maio 2009 do Nó de Santo Eloy a Amadora passou 
a ter acesso directo ao IC16, CREL e a CRIL`, a partir do Centro da 
Cidade. 

As novas acessibilidades a norte do Concelho permitiram a insta-
lação de novos negócios na Amadora, sendo o Dolce Vita Tejo um 
exemplo. Este empreendimento criou 10.000 postos de trabalho 
directos e 5.000 novos postos de trabalho indirecto

Viaduto da Decathlon / IKEA  - Ligação directa 
entre EN 117 (Cabos Ávila) e a CRIL.
As obras de reperfilamento da EN117 e das ligações viárias entre 
Alfragide, Buraca e à rede viária nacional tem sido uma das priorida-
des a Sul do Concelho, por forma a retirar tráfego de passagem do 
interior destas freguesias.

Neste sentido estamos construir a ligação directa entre a Estrada 
EN117 e a CRIL-IC17 para retirar tráfego da estrada do Zambujal.

Neste sentido o P.S. criou um projecto de mobilidade para melhorar 
o estacionamento da Cidade.
Desde 1998 até hoje foram criados 10500 lugares de estacio-
namento através de criação de novos lugares, reperfilamento das 
vias actuais através de sentidos únicos e reorganização do espa-
ço público ou a isenção de taxas na construção de estacionamen-
to nos novos edifícios.
Nunca foi criado tanto estacionamento num período tão curto.

Acessibilidades
Nos mandatos do Partido foi realizada uma revolução tranquila que 
levou a que a nossa cidade seja hoje o Concelho com melhores vias 
e acessibilidades da Área Metropolitana de Lisboa. 

Construção da CRIL - IC17
Após mais de 40 anos de discussão a CRIL já é uma realidade. E 
é uma realidade com cunho socialista. Não fora o intenso labor da 
Autarquia não teria sido possível chegar a uma solução que serve a 
Cidade e os seus Munícipes.
Ao invés da solução em viaduto, a qual provocaria muito ruído, 
poluição e destruía o património arquitectónico, hoje temos uma 
solução quase toda em túnel. Nas áreas envolventes à CRIL vão ser 
construídos 390.000m2 de espaços verdes e de lazer.

1 - Projecto da CRIL das Portas de Benfica

2 - Projecto da CRIL da Damaia

3 - Nó de Santo Eloy –IC 16

4 - Projecto IKEA

5 - Centro Comercial Centro Doce Vita Tejo

1

2

4

3 5

Estação de Metro Alfornelos

Obras da Interface de Transportes da Reboleira (Metro)

Estação de Metro Amadora Este / Falagueira
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ciais do Continente, Renault, Fiat, e os serviços das empresas 
ROCHE, SIMMENS/ NOKIA, entre outras.

METROBUS
Em 2005, assumimos um compromisso com os munícipes da Ama-
dora para a construção de um Metro Ligeiro de Superfície com 
pneus, que fosse rápido, não poluente e de grande qualidade.
A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 22 de Julho 2009 a linha 
que vai ligar as freguesias da Reboleira, Venda Nova, Falagueira, 
Mina, São Brás e Brandoa, ligando o Centro Comercial Dolce Vita 
Tejo ao Metropolitano (Linha Azul) e ao Caminho de Ferro da Linha 
de Sintra na Reboleira e à estação de metro Amadora Este.
O investimento rondará os 7 milhões de euros.

No entanto, o prolongamento da linha azul do Metro não ficará por 
aqui. A Secretária de Estado dos Transportes, em concertação com 
a Autarquia anunciou o prolongamento do metropolitano ao Hos-
pital Amadora/Sintra com mais três estações. A estação da Atalaia 
que ficará próxima da Rua Manuel Alpedrinha e da Clínica de Santo 
António, a Estação Amadora-Centro, que vai se localizar na Avenida 
Conde Castro Guimarães, junto Biblioteca Piteira Santos.
A Estação Amadora-Centro irá servir todo o Centro da Amadora, 
Reboleira Norte, Borel e Venteira.
A última estação será junto ao hospital Amadora/Sintra, local onde 
se irá localizar um grande interface de transportes e parques de 
estacionamento, servindo igualmente as urbanizações Casas do 
Lago, Serra de Carnaxide, Cemitério da Amadora e as áreas comer- Na Brandoa o Parque Luís Vaz de Camões (20.000 m2)

e os espaços verdes do Mercado da Brandoa (3.610 m2)

Ainda na Brandoa fizemos o enquadramento paisagístico do Cen-
tro Comercial Dolce Vita Tejo (37.000m2)

Requalificação urbana

Em 1998 existiam tratados 1,8 m2 de espaços verdes por habi-
tante, hoje existem 8,0 m2 por habitante e dentro em breve, com 
a requalificação das áreas evolventes da CRIL (390.000 m2), Par-
que da Boba (360.000m2), Serra de Carnaxide (220.000m2), Par-
que do Vento, entre a Urbanização Casal das Brancas, Vila Chã e 
Carenque (100.000m2), Parque de Carenque (40.000m2), teremos 
11m2/habitante valores que ultrapassam os valores preconizados 
pela UE que é de 10m2/hab.
Durante o actual mandato construímos:

Em Alfragide o Jardim da Força Área (2000m2)

Requalificação das Pracetas do Comércio e das Flores (Quinta Grande)
Instalação do Novo Tribunal da Amadora 

Em Alfornelos está em construção o Parque Infantil Amadeu 
Sousa Cardoso (650 m2)
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Requalificação do largo da Igreja - 6.500 m2, que consiste na constru-
ção de grandes espaços verdes e de 121 lugares de estacionamento.

Na Mina são exemplo os espaços exteriores de Vila Chã que repre-
senta um novo conceito de arranjos exteriores em novas urbaniza-
ções – Mina (59.290 m2)

Estamos a requalificar o Centro de Carrenque recuperando os talu-
des e criando novas zonas verdes destinadas aos mais velhos 
(4300 m2).

O Parque Central encontra-se em requalificação.
O lago será apetrechado com equipamentos infantis únicos em Por-
tugal, para que as nossas crianças possam brincar com a água, e 
existirão ainda espaços destinados aos mais idosos, como o espa-
ço saúde e bem-estar, assim como o novo Centro Ambiental da 

Na Buraca procedemos à requalificação paisagística dos taludes 
Arnaldo Gama (3.400 m2).

A requalificação da Rua António Ferro (210 m2)

Na Damaia procedemos à requalificação paisagística do Palácio 
Condes da Lousã (2950 m2).

Reordenámos os espaços exteriores da envolvente da Estação de 
Metros Amadora Este, na Falagueira, com novas zonas verdes, criá-
mos a primeira pista pedonal ligando Falagueira a Alfornelos.
Na Reboleira foi requalificada a Praceta António Flores (625 m2)

E procedemos à requalificação dos taludes da Praceta D. Maria II 
(1150 m2).
Avenida Conde Castro Guimarães – Reboleira – Passeio pedonal

Em São Brás Requalificamos as traseiras da Rua Fernando Namo-
ra (1250 m2).

Amadora, espaços para restauração, polidesportivos e circuitos de 
manutenção.

Serão ainda criados 140 lugares de estacionamento, e colocada 
nova iluminação pública, para dar mais segurança a este espaço que 
será vigiado pelos patrulheiros dos espaços verdes.

Na Falagueira, construímos os espaços exteriores da Cooperativa 
Tempo Novo na Falagueira (1175 m2)

E estamos a realizar os espaços exteriores da Quinta da Conceição 
com novas zonas verdes, 150 lugares de estacionamento e uma 
nova Creche com berçário (1200 m2), local onde outrora existiram 
barracas.
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Foram iniciadas obras em substituição ao urbanizador no Moinho 
do Guizo, A-da-Beja, através de concurso público realizado pela 
Câmara cujo o valor é de aproximadamente de 1 milhão de euros.

Estão concluídas os arranjos exteriores da Urbanização Alto da Mira 
e recentemente foram colocadas bandas sonoras para reduzir as 
velocidades dos automóveis (58.000m2). 

Na Venda Nova Requalificámos a Av. Eduardo Jorge, junto  à Quin-
ta de São Miguel

Requalificámos as Pracetas do Bairro Girassol e vamos a construir 
um parque infantil no Largo António Castilho.

Abrimos o Núcleo Museológico da Casa de Malta, no cimo do Par-
que Aventura

Construímos espaços verdes nos Moinhos da Funcheira entre Av. da 
Revolução e da Liberdade (1800 m2)

Reconstruímos o Jardim Infantil na Praça António Macedo (950 m2) 
que se encontrava muito degradado. Foram feitos espaços com 
sombra e novos equipamentos infantis.

A obra de requalificação do Bairro Janeiro, desce da Avenida de 
Angola, Alameda das Escolas até antiga Escola Delfim Guimarães 
e foi a primeira obra envolvendo um conjunto vasto de quarteirões 
e pracetas. Nesta obra criaram-se centenas de novos lugares de 
estacionamento, criaram-se espaços verdes e de lazer, foi ainda 
construída uma pista pedonal, e requalificámos a Praça de Angola e 
respectivo Parque Infantil (75.000 m2).

Requalificámos a Avenida Santos Matos e Gago Coutinho onde se 
localiza o coração do comércio da Amadora (9000 m2).
Também é necessário cuidar dos que serviram a nossa Cidade e por 

isso ampliámos o nosso Cemitério, com soluções inovadoras que 
permitem que os velhos problemas de falta de capacidade sejam 
uma coisa do passado (12.700 m2).

Na Venteira Requalificámos os taludes da Rua Sarmento Pimentel  
e a Rua Adelino Amaro da Costa, no Borel(1550 m2).

Requalificámos o Parque Delfim Guimarães, aumentando o parque 
infantil. A iluminação pública foi reforçada, com vista a melhorar a 
segurança de utentes e transeuntes.
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Execução das Instalações dos Amigos da Damaia.

Colaboração activa da edificação das igrejas de 
Alfragide, Alfornelos,  Moinhos da Funcheira e 
Igreja Matriz

Actividades económicas – captação de 
investimento privado

Instalação de novas empresas na Amadora
Possibilitaram a criação de milhares de novos postos de trabalho, 
premitindo que o nosso múnicipio se defenda melhor da crise eco-
nómica que assola o país, reforçando a coesão social. 
Ex: ROCHE / DOLCE VITA TEJO / IKEA / MOVIFLOR / LEROY 
MERLIN / JUMBO / GRUPO AUCHAN / MEDINFAR / FARMA 
APS / SIEMENS-NOKIA / EDIFER

 + EMPREGO + COESÃO SOCIAL

OUTRAS REALIZAÇÕES 
MUNICIPAIS
Ski Skate Amadora Parque 
Projecto inovador que representa para a Amadora um novo concei-
to de Desporto em Família.
Este espaço está equipado para prática de diversos desportos:  
Duas pistas de Sky/snowboard, Skate, BMX, Patins em Linha, entre 
outros. O conceito da pista de Ski é inovador e ecológico, pois con-
siste num pavimento tipo tapete onde escorre água, a qual permite 
ter uma sensação semelhante ao Ski, com a vantagem de se poder 
praticar todo o ano. (12.500 m2)

Como queremos uma Cidade reabilitada, a Câmara tem que dar o 
exemplo, pelo que estamos a recuperar os Paços do Concelho melho-
rando não só o aspecto urbanístico e as suas acessibilidades, mas 
essencialmente, melhorar a eficiência energética de todo o edíficio.

Igreja de Alfornelos



“acredito	nas	pessoas”
Joaquim Raposo

VOTE

w w w . j o a q u i m r a p o s o . c o m

“ Porque Acredito no Futuro  
e porque Acredito nas Pessoas  
renovo a minha candidatura  
à Câmara Municipal da Amadora,  
com o propósito de servir a Cidade,  
servindo os Amadorenses,  
com a perspectiva de, a cada dia,  
continuar a construir uma Cidade  
cada vez mais Justa, Solidária, Moderna  
e Competitiva. “


