OP 2015
LISTAGEM DE PROPOSTAS A
VOTAÇÃO

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Alhandra
Percurso Pedestre do Forte
i

i

i

i

i

i

Informações Gerais
Proponente: Mário Cantiga
Localização: Vila de Alhandra e Monumento a
Hércules
Orçamento Estimado: 45.000€
Código SMS: MVF015 OP01 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Recuperação do percurso pedestre que liga a vila de Alhandra ao monumento a Hércules
Justificação: Uma vez que o percurso já existe e já foi intervencionado anteriormente, através da colocação de pilaretes de madeira,
a recuperação passará apenas pela desmatação e pela instalação de sinalética direcional e informativa. Os percursos propostos não
serão regularizados, tendo em conta que os mesmos se inserem sobre afloramentos rochosos (os quais impedem uma intervenção
mais profunda), em meio rural e com uma pendente elevada (cerca de 25%). Para uma melhor usufruição dos percursos, será
colocada informação, através de painéis, sobre o grau de dificuldade, a distância a percorrer e o tipo de equipamento aconselhado
(botas de caminhada, bastões, etc.). Será possível encontrar informação relativa a este percurso desde o Caminho Ribeirinho de
Alhandra, até ao monumento a Hércules.
Impactes: A recuperação do percurso irá permitir observar diretamente as estruturas militares ainda existentes, podendo, também,
ser utilizado para recreio e lazer, ao mesmo tempo que constitui um elemento importante para a contemplação e fruição desta
paisagem. Esta intervenção contribui não só para a divulgação turística desta região, mas também para a salvaguarda e proteção dos
recursos existentes na mesma. .

São João dos Montes
Requalificação de Caminho Pedonal junto à EB Soeiro Pereira Gomes

Informações Gerais
Proponente: Ana Sofia Frieza
Localização: Estrada de Arruda, acessos à Escola
Soeiro Pereira Gomes
Orçamento Estimado: 120,000 €
Código SMS: MVF015 OP02 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Requalificação dos caminhos pedonais adjacentes à Ribeira de Santo António desde o mercado de levante até à entrada
da Escola Soeiro Pereira Gomes.
Justificação: Pretende-se com esta intervenção converter toda área de intervenção numa área de elevada permeabilidade,
permitindo a diminuição da probabilidade de cheias, através da criação de um parque urbano e reformulação dos atuais caminhos
pedonais, numa área de cerca de 6000m2. Esta proposta inclui a criação de uma zona de lazer e estadia, com a instalação de
conjunto de mesas e bancos e a formalização de uma faixa de proteção da estrada, através da modelação do terreno e plantações
arbustivas potenciando o aumento do conforto bioclimático. Prevê-se ainda a implementação de prado de sequeiro de forma a
garantir uma maior sustentabilidade deste espaço e uma maior diversidade ao florística longo ano.
Impacte: Requalificação do espaço urbano, através valorização paisagística e aumento da biodiversidade através da reformulação
de áreas de recreio e estadia, e criação de uma faixa de proteção adjacente à ribeira.

Alhandra
R e q u a l i f i c a ç ã o do B a i r r o d o s A v i e i r o s - C a m i n h o R i b e i r i n h o

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Integrar as zona de secagem de redes de pesca e estaleiro de barcos na unidade do passeio ribeirinho.

Proponente: Lídia Boloca Mendes
Localização: Bairro dos Avieiros – Caminho
ribeirinho de Alhandra
Orçamento Estimado: 120.000€

Código SMS: MVF015 OP03 (Enviar para 3302)

Justificação: Sendo uma premissa a requalificação de toda a zona ribeirinha do Concelho, de forma a criar uma imagem una e,
existindo, ainda, ao longo do Caminho Ribeirinho de Alhandra, zonas expectantes que não foram intervencionadas, será uma maisvalia a requalificação das mesmas, Assim, propõe-se a requalificação da zona de secagem de redes, com a construção de
estruturas (devidamente formalizadas) para secagem de redes de pesca, o ordenamento de espaço para barcos e a instalação de
abrigo para armazenamento dos utensílios de pesca. Na mesma área propõe-se a colocação de conjuntos de mesas e bancos.
Propõe-se ainda a instalação junto ao rio, de pérgulas para ensombramento, com a instalação de bancos, permitindo a
contemplação do rio e o apoio necessário aos pescadores.
Serão ainda plantadas novas árvores, dando assim continuidade ao alinhamento de palmeiras já existente. Na zona de secagem de
redes serão plantadas árvores em caldeira, para ensombramento e enquadramento paisagístico.

Impacte:. Leitura una do espaço e promoção da homogeneidade de toda a zona ribeirinha de Alhandra.

Alhandra
R e n o va ç ã o do Po l i de s p o r t i v o d e A l h a n d r a

Informações Gerais
Proponente: Filipa Macieira
Localização: Rua Tomás de Almeida
Orçamento Estimado: 45.000€
Código SMS: MVF015 OP04 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo:. Melhorar a qualidade do recinto para a prática desportiva e permitir, além de futebol, a prática de outras modalidades.
Justificação: O Polidesportivo de Alhandra encontra-se degradado, com a rede furada, o piso estragado e, na última intervenção,
foram retiradas as tabelas de basquetebol. A proposta consiste em: Colocar uma grade à volta do ringue (a rede não funciona, em
pouco tempo ficou cheia de buracos); Melhorar o piso e as marcações do mesmo; Colocar balizas e tabelas para a prática de
basquetebol.

Impacte:. Apoiar a população mais jovem, incentivar à prática desportiva e permitir a prática de basquetebol.

Alhandra | S.J. Montes
Percurso Pedestre – Descobrir uma Freguesia

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Marcação do percurso pedestre homologado da União de freguesias de Alhandra e são João dos Montes

Proponente: José António Rodrigues
Localização: União de Freguesia de Alhandra e São
João dos Montes
Orçamento Estimado: 105.000€

Código SMS: MVF015 OP05 (Enviar para 3302)

Justificação: A freguesia de Alhandra e São João dos Montes apresenta uma riqueza patrimonial e paisagística considerável, pelo que se propõe a
criação de um percurso pedestre de pequena rota (PR - < 30km), com uma extensão de cerca de 14 km, o qual irá percorrer os principais marcos
históricos da freguesia também, contemplar a bela paisagem de serra/rio. Será assim, possível visitar, por exemplo: Museu de Alhandra; a Praça 7
de março; Linhas Torres (Monumento a Hércules; Forte 114 A e 114B); igreja matriz de são João dos Montes; Igreja matriz de Alhandra e o Caminho
ribeirinho de Alhandra. O percurso proposto não será regularizado, mantendo o seu caracter rural e de proximidade com a natureza. Para uma
melhor usufruição, será colocada informação, através de painéis, sobre o grau de dificuldade, a distância a percorrer e o tipo de equipamento
aconselhado (botas de caminhada, bastões, etc.). Todo o percurso irá encontrar-se sinalizado com marcas e códigos internacionalmente
conhecidos e aceites. Cada ponto de interesse estará também sinalizado, com informação relativa à sua história.
Impactes: A recuperação do percurso irá permitir observar diretamente o património existente, ao mesmo tempo que constitui um elemento
importante para a contemplação e fruição desta paisagem. Esta intervenção contribui não só para a divulgação turística desta região, mas também
para a salvaguarda e proteção dos recursos existentes.

Alhandra
Reabilitação de Palco e Aquisição de E qui pamentos
pa r a a Soci eda de E uter pe

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento das atividades desportivas e culturais de Alhandra, através de uma atualização

Proponente: António Francisco Tavares
Localização: SEA – Praça Soeiro Pereira Gomes
Orçamento Estimado: 120.000€
Código SMS: MVF015 OP06 (Enviar para 3302)

dos recursos materiais existentes e da melhoria das condições inerentes ao seu funcionamento.
Justificação: Garantir melhores condições para o desenvolvimento das dinâmicas no âmbito do Desporto e da Cultura,
através da aquisição de Instrumentos Musicais (Banda da SEA e Conservatório); Fardamento e Trajes (Coro, Banda e

GERA); adereços (Teatro CAIS 14); material gímnico e equipamento desportivo; e equipamento de iluminação para o Palco
do Salão.
Impacte: Cativar o interesse dos cidadãos e mobilizar para um maior envolvimento da comunidade. Serão protocoladas
atividades abertas à comunidade, em conformidade com o investimento realizado.

Alverca do Ribatejo
Par que de Lazer da Quinta da Ómnia I

Informações Gerais
Proponente: Ricardo Jorge Lopes de Matos
Localização: Praça Central da Urbanização da
Quinta da Ómnia I
Orçamento Estimado: 160,000 €
Código SMS: MVF015 OP07 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Pretende-se com esta intervenção requalificar a Praça Central da Urbanização da Quinta da Ómnia I, através do reforço
do enquadramento paisagístico.
Justificação: Esta solução pretende aumentar a diversidade cromática e textural do espaço a intervencionar, valorizando-o do
ponto de vista estético e funcional de modo colmatar vários problemas associados à existência de um elemento de água
degradado, de um palco com difícil acesso e sem utilização, à falta de equipamento e mobiliário urbano. Pretende-se com esta
intervenção requalificar os espaços exteriores uma área de cerca de 6200m2 , através da demolição do palco/elemento de água e
estruturas adjacentes e da criação uma ampla área de prado regado para maior usufruto da população, pontuada por um
alinhamento de árvores. Pretende-se ainda substituir as borracheiras de grande dimensão, por árvores de pequeno porte, de
modo a aumentar a diversidade cromática e textural deste espaço, valorizando-o do ponto de vista estético e funcional.
Impacte: Requalificação do espaço urbano, através valorização paisagística e aumento da biodiversidade através da reformulação
de áreas de recreio e estadia.

Sobralinho
Requal i fi cação pai sagística da Quinta da Graciosa

Informações Gerais
Proponente: Camilo Jesus e Adélia Gominho
Localização: Urbanização da Quinta da Graciosa
Orçamento Estimado: 125.000€
Código SMS: MVF015 OP08 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Requalificação paisagística da zona localizada entre a Rua Capitão Salgueiro Maia, a Rua Prof. Lucie Baron Cabrier da Silva, e
A Estrada da Graciosa, seguindo a mesma linha conceptual das intervenções das zonas verdes existentes na urbanização, permitindo
criar uma unidade urbana.
Justificação:, Sendo o Sobralinho considerado uma freguesia de carácter mais rural e, tendo em conta as intervenções anteriores,
propõe-se a criação de um jogo entre clareiras e orlas arborizadas, o qual irá definir as diferentes áreas do espaço de intervenção.
Atravessando toda a área de intervenção, propõe-se a construção de um percurso pedonal, que direciona os utilizadores às diferentes
áreas. De um lado, os utilizadores poderão encontrar diferentes bancos que permitem a estadia e um pequeno parque de merendas,
equipado com mesas e bancos, churrasqueiras, ponto de água e papeleiras. De outro lado do percurso, entre as clareiras de árvores
de grande porte, poderão encontrar diversos equipamentos de manutenção, que irão permitir a prática de exercício físico. Na zona de
talude, serão plantadas manchas arbustivas para sustentação do mesmo.
Impacte: Requalificação e valorização paisagística da malha urbana do espaço urbano, através da criação de espaços multifuncionais
e lúdicos.

Alverca do Ribatejo
Hortas Urbanas de Alverca

Informações Gerais
Proponente: Adriano Carvalho Pires
Localização: Quinta do Moinho de Ferro

Descrição
Objetivo: Criar hortas urbanas para utilização pela população de Alverca
Justificação: Tem aumentado, nos últimos anos, a implementação de hortas urbanas no concelho. Esta é, aliás, uma
solução muito estimulada, com o sentido de preservação de terrenos públicos baldios, com a promoção da naturalização
do tecido urbano ou a prática de atividades que promovam hábitos saudáveis, ambientalmente e socialmente

Orçamento Estimado: 80.000€
Código SMS: MVF015 OP09 (Enviar para 3302)

sustentáveis, e de sociabilização. A Qta. do Moinho de Ferro é um espaço que pode dar resposta a uma demanda cada
vez superior, por parte da população de Alverca.
Impacte: Promoção do regresso à terra e de práticas sustentáveis, reduzindo o orçamento familiar e ainda
proporcionando espaços de lazer.

Alverca do Ribatejo
Requalificação do Parque Infantil de Arcena

Informações Gerais
Proponente: Luísa Soares
Localização: Rua Ivone Silva (Traseiras do
Pavilhão)
Orçamento Estimado: 40.000€
Código SMS: MVF015 OP10 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo:. Requalificar o Parque Infantil de Arcena, garantindo às crianças que o utilizam as condições adequadas de segurança.
Justificação: Este equipamento tem, nos últimos tempos, sido degradado, fruto da grande utilização que tem. É, assim, necessário
requalificá-lo, nomeadamente a nível de pavimentos, substituição da vedação e da colocação de novos equipamentos e de novos
brinquedos
Impacte: Qualificação de um espaço degradado; Aumento das respostas às necessidades das crianças, promovendo espaços de
lazer de proximidade; Valorização de Arcena e da sua comunidade.

Alverca do Ribatejo
Mel horar a Acessibilidade na Quinta do For no

Descrição

Informações Gerais
Proponente: Ana Maria Morais Cavalheiro Dias
Localização: Rua Diamantino Freitas Brás e Rua
Jorge Maria do Nascimento

Objetivo: Melhorar o acesso pedonal entre a Rua Diamantino Freitas Brás e a Rua Jorge Maria do Nascimento

Justificação: A acessibilidade dos moradores na Rua Jorge Maria do Nascimento, quando se vem do centro de Alverca, é
muito reduzida - é feita por uma escadaria íngreme ou tem que se contornar a rua, o que dificulta muito a mobilidade aos
moradores. Torna-se, assim, necessário melhorar o acesso pedonal, requalificando o talude e as ruas envolventes.

Orçamento Estimado: 160.000€
Código SMS: MVF015 OP11 (Enviar para 3302)

Impacte: Melhor mobilidade dos moradores da Quinta do Forno, facilitando o acesso pedestre e a sociabilização no
bairro, bem como uma maior integração urbana.

Alverca do Ribatejo
Reorganização do Complexo D esportivo do FCA

Informações Gerais
Proponente: Sérgio Nuno da Fonseca Martins
Localização: Rua Coronel Henrique Mora

Descrição
Objetivo: Trazer à Cidade eventos e competições nacionais e internacionais, nas modalidades de Hóquei Patins,
Patinagem Artística, Basquetebol, Voleibol, Futsal ou outras.
Justificação: As dimensões do ringue do Complexo Desportivo do FCA não são as exigidas pela FIRS - Fédération
Internationale Roller Sports, pelo que se torna necessária uma reorganização do mesmo, a renovação do equipamento

Orçamento Estimado: 70.000€
Código SMS: MVF015 OP12 (Enviar para 3302)

existente.
Impacte: Realização no concelho de eventos de grande dimensão e projeção. Aumento do número de praticantes e

disponibilização de mais modalidades. Serão protocoladas atividades abertas à comunidade, em conformidade com o
investimento realizado.

Alverca do Ribatejo
Par que Cani no da Rua da Azinheira

Informações Gerais
Proponente: Tânia Carvalho e João Paulo Nogueira
Localização: Rua da Azinheira
Orçamento Estimado: 175.000€
Código SMS: MVF015 OP13 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Reconverter uma área expectante na rua da Azinheira, numa zona verde, permeável e esteticamente apelativa, permitindo
ainda, a criação do 1º parque canino do concelho.
Justificação: É cada vez mais notória a procura de espaços verdes amplos para a população poder passear os sues cães. No
entanto, deparam-se muitas vezes com espaços, onde a coexistência de crianças e os outros utilizadores não permite que os
animais circulem livremente sem trela e açaime. Assim, aproveitando a existência de uma zona expectante de cerca de 2300m2 ,
permitiu criar uma zona permeável, funcional, confortável, reservada e intimista. 1000m2 serão de utilização ,através da
construção de um percurso pedonal linear, em contraste com os diferentes volumes de arbustos vs. inertes, dispostos
perpendicularmente ao mesmo. Cerca de 1300m2 serão reservados à criação do parque canino. O parque canino terá o prado como
revestimento, propondo-se a criação de caixas de areão e de micromodelações de terreno para uma maior interatividade do s
cães e os donos. No mesmo parque prevê-se a instalação de equipamentos de “agility”, pontos de água; pontos de recolha de
dejetos e criação de zonas de sombra, com área destinadas à estadia dos donos.
Impacte: Promover a criação de espaços verdes multifuncionais, mais seguros e lúdicos .

Alverca do Ribatejo
Casa do Músico – Reabilitação da Vivenda de Santo
A n tón i o

Descrição

Informações Gerais

Objetivo: Reabilitar a Vivenda de Sto. António, para dinamização da “Casa do Músico” - que pretende desenvolver
Proponente: Paulo Alexandre Lopes

processos artísticos agregadores e multigeracionais, com vários agentes, que contribuam para a preservação do
património cultural local.

Localização: Rua da Cumeira

Orçamento Estimado: 200.000€
Código SMS: MVF015 OP14 (Enviar para 3302)

Justificação: A “Casa do Musico” irá funcionar com várias vertentes, nomeadamente: Alojamento para sócios da SFRA e
seus familiares; Alojamento de grupos no âmbito de protocolos de desenvolvimento e divulgação dos valores ligados à
música e à cultura; convívio de músicos aposentados. Não existe, no concelho, um espaço com estas valências. A
intervenção passará pela reabilitação da Casa Principal e Jardim; e criação de áreas de alojamento e convívio.
Impacte: Partilha das vivências, experiências e saberes do músicos mais experientes com outros músicos, nacionais e
internacionais. Afirmação cultural de Alverca e do concelho. Serão protocoladas atividades abertas à comunidade, em
conformidade com o investimento realizado.

Sobralinho
E ner gi a Sol i dár i a – Produção de Energia por
Mi cr oger ação n o CSPD S

Informações Gerais
Proponente: Luis António da Graça Gomes Coelho
Localização: Traseiras do CSPDS – Rua Duque da
Terceira
Orçamento Estimado: 80.000€

Descrição
Objetivo: Implementação de sistema de produção energia elétrica através de Microgeração, através de painéis solares
fotovoltaicos, promovendo assim a utilização de uma energia renovável pelo CSPDS.
Justificação: Os gastos energéticos do CSPDS são muito significativos, devido à pouca eficiência dos edifícios em que se
insere. A necessidade de garantir aos utentes da instituição condições de conforto sem aumentar os seus gastos, obriga
a procurar alternativas, que poderá passar pela produção através de renováveis.

Impacte: Sustentabilidade financeira do CSPDS e promoção da sustentabilidade ambiental global, promovendo mais e
Código SMS: MVF015 OP15 (Enviar para 3302)

melhores respostas à população. Serão protocoladas atividades abertas à comunidade, em conformidade com o
investimento realizado.

Alverca do Ribatejo
Requal i fi cação pai sagística da Praceta 1 e Praceta 2

Informações Gerais
Proponente: Manuel Domingos Lourenço
Localização: Praceta 1 e Praceta 2 da Quinta das
Drogas
Orçamento Estimado: 215.000€
Código SMS: MVF015 OP16 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Requalificação paisagística da Praceta 1 e Praceta 2, seguindo a mesma linha conceptual das intervenções das praças
envolvente, permitindo criar uma unidade urbana.

Justificação: A Praceta 1 e 2 (área total de 4.500m2) encontram-se muito degradadas, pelo que é premente a necessidade que
efetuar uma requalificação paisagística que dê amplitude visual, funcionalidade e, ainda proporcione um incremento estético às
praças. Assim, mantendo as linhas orientadoras das intervenções anteriores, optou-se pela utilização de placas de betão brancas e
calçada de calcário, transformando as praças em espaços sem barreiras, amplos, claros e com um imagem simplista e limpa. Todas
as árvores existentes serão abatidas (exceto o grande plátano) e serão substituídas por novas árvores de folha caduca, de troncos
claros e de folhagem leve. O mobiliário urbano será também substituído, propondo-se a instalação e bancos corridos com costas,
conjuntos de mesas e bancos e espreguiçadeiras que permitem a estadia confortável, enquanto se lê se lê um livro, por exemplo.
Propõe-se ainda, de modo, a implementar algum dinamismo, a instalação de estruturas que permitam a recolha /empréstimo de
livros.
Impacte: Requalificação e valorização paisagística da malha urbana do espaço urbano, através da criação de espaços multifuncionais
e lúdicos.

Castanheira
Requalificação do Canil/Gatil

Informações Gerais

Descrição
Objetivo:. Requalificar os espaços do Canil/Gatil , garantindo melhores condições aos animais.

Proponente: António Henriques
Localização: Canil Municipal
Orçamento Estimado: 85.000 €

Justificação: As instalações municipais dedicadas ao acolhimento de animais abandonados apresentam alguma deterioração, pelo
que não garantem as condições dignas a esses animais (tendencialmente em maior número), à receção de voluntários ou à
dinamização de programas de adoção que reduzam o número de indivíduos colocados naquelas condições. A requalificação do
espaço do canil/gatil, em termos das boxes , das infraestruturas de apoio e da construção de novas estruturas que ampliem as

existentes e que possibilitem a realização de atividades focalizadas no treino de animais e da sua adotabilidade, bem como para

Código SMS: MVF015 OP17 (Enviar para 3302)

formação de agentes.
Impacte: Melhoria das condições dos animais e aumento do número de adoções.

Castanheira
Aquisição de uma Ambulância para os Bombei r os

Informações Gerais
Proponente: Bartolomeu de Castro
Localização: Quartel dos Bombeiros da Castanheira
Orçamento Estimado: 60.000€
Código SMS: MVF015 OP18 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Dotar os Bombeiros da Castanheira do Ribatejo com uma ambulância de socorro com equipamento de ultima
geração, de forma a prestar um melhor socorro e com melhor qualidade.

Justificação: A capacidade de resposta da corporação dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo está
limitada às ambulâncias existentes, sendo essa capacidade insuficiente. Torna-se, assim, necessário investir numa maior
capacidade operacional, correspondendo às necessidades da população beneficiária.
Impacte: Espera-se um aumento da capacidade de socorro pré-hospitalar na área de influência dos Bombeiros
Voluntários de Castanheira do Ribatejo, em cerca de 33%.

Castanheira
Reordenamento de Zonas Verdes e Acessibilidades

Informações Gerais
Proponente: Rui Ralha Valente
Localização: Urbanização S. João – 2ª Fase

Descrição
Objetivo: Valorizar o espaço público da Urbanização, intervindo a nível dos estacionamento, acessibilidades e zonas
verdes.
Justificação: A Urbanização de S. João tem uma utilização grande para realização de atividades ao ar livre. Propõe-se:
Criação de zonas de estadia,, com desenho de pavimentos e colocação de bancos circulares, para permanência dos

Orçamento Estimado: 85.000€
Código SMS: MVF015 OP19 (Enviar para 3302)

utilizadores; Criação de zona arbustiva, para formação de uma barreira visual de proteção; Criação de percurso pedonal
e atravessamentos entre os estacionamentos e zona de estadia; Criação de acessos pedonais entre as áreas de
cedência do loteamento e a Rua Juventude da Castanheira.
Impacte: Aumento dos locais de socialização e descontração, com melhoria dos acessos a todos.

Castanheira
Requal i fi cação Pai sagística do Bairro da Cevadeira

Informações Gerais
Proponente: Maria Cristina Santos
Localização: Praceta da Cevadeira
Orçamento Estimado: 45,000 €
Código SMS: MVF015 OP20 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Reabilitação dos espaços exteriores da Praceta da Cevadeira, através da substituição de vegetação arbórea e mobiliário
urbano vandalizado bem como instalação de novos equipamentos desportivos.
Justificação: Esta intervenção pretende reabilitar o jardim da cevadeira numa área de cerca de 4000m2, através da substituição
de equipamento infantil e mobiliário urbano que se encontram vandalizados. A proposta inclui ainda a criação de um ginásio ao ar
livre adjacente ao parque infantil para promover a prática de atividade física ao ar livre, fomentando um estilo de vida saudável.
Prevê-se também a substituição das palmeiras por vegetação arbórea autóctone e o reforço de plantações arbustivas de modo a
aumentar o conforto bioclimático e biodiversidade garantindo assim a criação de um espaço com uma maior sustentabilidade e
diversidade ao florística longo ano.
Impacte: Requalificação do espaço urbano, através da modernização e criação de um espaço multifuncional.

Castanheira
Aquisição de Instrumentos para a Fanfar r a
dos B om bei r os da Castanhei r a

Informações Gerais
Proponente: Benjamim Ferreira
Localização: Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Castanheira do Ribatejo
Orçamento Estimado: 85.000€

Código SMS: MVF015 OP21 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Aquisição de Instrumentos e Fardas, para dar resposta à procura por parte de jovens
Justificação: A aquisição de instrumentos novos, com melhores condições técnicas, bem como de novos
fardamentos, irá permitir atrair mais músicos para a fanfarra, mantendo e ampliando o projeto formativo promovido
pelos Bombeiros.
Impacte: Inclusão de maior número de jovens, através da prática musical. Serão protocoladas atividades abertas à
comunidade, em conformidade com o investimento realizado.

Castanheira|Cachoeiras
Recuperação de Parques Infantis

Informações Gerais
Proponente: Telmo Vieira
Localização: Bairro da Atral, Lugar das Quintas,
Quinta da Cevadeira e Cachoeiras
Orçamento Estimado: 85.000€

Descrição
Objetivo: Requalificar e melhorar os parques infantis no território da União de Freguesias da Castanheira e Cachoeiras,
garantindo a segurança dos seus utilizadores.
Justificação: Estes parques não tem a utilização pretendida, pelo estado de degradação e falta de higiene que
apresentam. Pretende-se: Reparar as vedações; Limpar/substituir a superfície de impacto; Reparar os
equipamentos/brinquedos de acordo com a legislação em vigor; Substituir a informação dos painéis informativos;
Substituir os equipamentos que não preencham os requisitos legais; Colocar as vedações dos baloiços.

Código SMS: MVF015 OP22 (Enviar para 3302)

Impacte: Uma melhor e maior utilização pelos mais jovens, melhorando a qualidade de vida dos habitantes das zonas a
intervir.

Castanheira
B enefi ci ação do G i násio do Juventude da Castanheira

Informações Gerais
Proponente: Mário Nuno Duarte Jerónimo
Localização: Rua Dona Laura Palha, N.º 3

Descrição
Objetivo: Dotar a sede da UF de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras de um Espaço Cultural Multifunções.
Justificação: O espaço do ginásio do Juventude encontra-se em estado de degradação e subaproveitamento (acolhe
apenas atividades de danças sevilhanas, festas temáticas e outras atividades de associações de Castanheira), sendo a
sua beneficiação e requalificação, adaptando-o a Pólo Cultural Multifunções, uma forma de, potenciando um espaço

Orçamento Estimado: 85.000€
Código SMS: MVF015 OP23 (Enviar para 3302)

implantado, contribuir para a dinamização de atividades culturais, recreativas e/ou associativas.

Impacte: Esta intervenção permitirá a ampla utilização por toda a população e o alargamento a outras atividades
culturais e recreativas. Serão protocoladas atividades abertas à comunidade, em conformidade com o investimento
realizado.

Castanheira
A qui si ção de Mater ial para Parque de Treinos dos
B ombei r os Vol untár ios

Informações Gerais
Proponente: Benjamim Ferreira
Localização: Parque de Treinos dos Bombeiros

Descrição
Objetivo: Garantir aos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo de uma resposta operacional adequada,
através da melhoria das suas condições de treino.
Justificação: Os Bombeiros Voluntários da Castanheira têm um terreno que utilizam como Parque de Treinos, junto ao
Mercado Abastecedor da Castanheira. No entanto, o equipamento de treino é insuficiente, não garantindo a preparação

Orçamento Estimado: 85.000€
Código SMS: MVF015 OP55 (Enviar para 3302)

adequada para dar resposta às diversas situações em que são chamados a intervir. Torna-se, assim, necessário investir

na aquisição deste equipamento, garantindo condições de treino condizentes com o grau de intervenção dos Bombeiros.
Impacte: Aumento das condições de resposta dos Bombeiros Voluntários da Castanheira; Aumento da segurança das
populações.

Póvoa de Santa Iria
Pi sta ci cl o-pedon a l do Tági des Park

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Dotar o território com funções e equipamentos transversais a várias faixas etárias, numa perspetiva de

Proponentes: Mara Raquel Antunes
Localização: Av. Póvoa de D. Martinho/ R. Estevão
Bessa
Orçamento Estimado: 150.000€
Código SMS: MVF015 OP24 (Enviar para 3302)

fruição das zonas verdes.
Justificação: A urbanização tem uma densidade populacional significativa, justificando-se esta valência. Propõe-se: A
criação de uma pista de circulação mista (pedonal e ciclável); A implementação de um ginásio ao ar livre; A criação de
uma plataforma pavimentada, que permita a realização de eventos; A execução de ligações pedonais e cicláveis à malha

urbana envolvente; A plantação de árvores de ensombramento, bem como reforço oliveiras existentes; A criação de
manchas arbustivas para enquadramento dos percursos e demais equipamentos.
Impacte: Aumento da sociabilização, de hábitos de vida saudáveis e valorização e integração urbana

Póvoa de Santa Iria
Zonas ver des – Casal da Serra

Informações Gerais
Proponente: Sandra Dias
Localização: Rua Maria Carlota Oliveira e Rua Ester
Bentencourt
Orçamento Estimado: 230,000 €
Código SMS: MVF015 OP25 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Devolver à população um espaço pouco utilizado, tirando partido das suas características inerentes com a preocupação
de fomentar a requalificação do espaço urbano através da valorização de áreas naturalizadas, facilmente integradas na
envolvente.
Justificação: Esta solução pretende colmatar vários problemas associados à existência de uma área verde com proliferação de
vegetação infestante e mobiliário urbano insuficiente, danificado e por vez vezes inexistente. Pretende-se com esta intervenção
requalificar os espaços exteriores adjacentes à Rua Ester Bettencourt Duarte e à Rua Maria Carlota d’Oliveira com uma área de
cerca de 7000m2 , através da eliminação de todos os canteiros de pequena dimensão e substituí-los por árvores em caldeira,
aumentando assim a amplitude das áreas pedonais. Pretende-se ainda reformular os canteiros de grande dimensão, criando
assim pequenas praças/zonas de estadia com mobiliário urbano que alternam com áreas de vegetação mais naturalizada e
prados, permitindo assim um maior usufruto por parte da população.
Impacte: Requalificação do espaço urbano, através valorização paisagística e aumento da biodiversidade inerentes ao reforço de
plantações e criação de novas zonas de recreio e estadia.

Forte da Casa
Reor den a m en to da E nvol vente às Pi sci nas Muni ci pais

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Reconverter a zona verde de enquadramento às piscinas em hortas urbanas e criação de uma zona de parque

Proponentes: Graciano Santos e Mª Manuel Courela

de estacionamento.
Justificação: O espaço em questão não tem tido muita utilização pelas populações, justificando-se uma reconversão.

Localização: Forte da Casa
Orçamento Estimado: 100.000€

Propõe-se: Criação de 25 talhões de produção, com abrigos para material e pontos de água para rega; Formalização de

acessos pedonais e rebaixamento de lancil de acesso às Piscinas; Delimitação de 21 (mais 1 para pessoas com mobilidade
condicionada) lugares de estacionamento; Pavimentação em grelhas de enrelvamento, de forma a minimizar a

Código SMS: MVF015 OP26 (Enviar para 3302)

impermeabilização do solo; Plantações arbóreas para ensombramento e enquadramento.
Impacte: Aumento dos locais de sociabilização, de apoio à economia familiar e promoção de práticas saudáveis. Melhor
ordenamento do território e do estacionamento.

Póvoa de Santa Iria
Aquisição de VLCI e E quipamentos de Proteção Ci vi l

Informações Gerais
Proponente: Sandro Lopes

Descrição
Objetivo: Aquisição de VLCI e equipamentos de proteção civil, de forma a melhorar a segurança das populações.
Justificação: O corpo de bombeiros da Póvoa tem na sua área de intervenção – Póvoa e Forte da Casa – um conjunto de

Localização: Quartel dos Bombeiros de Póvoa de
Santa Iria

situações de dificuldade de acessos em caso de emergência, nomeadamente nas várias pracetas e na zona mais antiga

Orçamento Estimado: 150.000€

de equipamentos de proteção individual irá dar resposta a esta dificuldade, dada a sua polivalência.

da Póvoa, onde veículos de maior dimensão dificilmente podem aceder e circular. A aquisição do VLCI e de um conjunto

Impacte: Aumento significativo da operacionalidade dos bombeiros em ações de socorro e de proteção civil
Código SMS: MVF015 OP27 (Enviar para 3302)

nomeadamente nas áreas de maior dificuldade de acessos, assim como o aumento em 70% da segurança individual dos
operacionais.

Póvoa | Forte da Casa
A qui si ção de E qui pamento Eco-Eficiente

Informações Gerais
Proponente: Vítor António da Silva Gonçalves
Localização: União de Freguesias

Descrição
Objetivo: Incentivo à utilização de equipamentos eco-eficientes e sustentáveis, através de um projeto-piloto dinamizado
pela Junta da União de Freguesias
Justificação: A utilização de energias renováveis não se generalizou, com custos ambientais significativos. A JUF da
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa poderá, assim, incentivar a sua utilização, através de: 1 - Aquisição de equipamentos

Orçamento Estimado: 195.000€
Código SMS: MVF015 OP28 (Enviar para 3302)

eco-eficientes e respetivos sistemas de produção de energia renovável por via solar fotovoltaica; 2 – Monitorização da

produção de energia elétrica nos sistemas fotovoltaicos de autoconsumo; 3 – Divulgação pública dos resultados.
Impacte: Diminuição dos custos da JUF e a promoção destes sistemas de produção renovável de energia a outros
parceiros, na união de freguesias, no concelho e no país.

Póvoa de Santa Iria
Requalificação do Circuito de Manutenção da Quinta da Piedade

Informações Gerais
Proponente: Manuel Almeida Vilar

Descrição
Objetivo: Inovar e requalificar o desporto na Póvoa de Santa Iria, criando condições para uma prática mais ativa.
Justificação: Permitir a prática desportiva a um público mais alargado, com mais segurança. Para tal torna-se

Localização: Quinta da Piedade
Orçamento Estimado: 90.000€
Código SMS: MVF015 OP29 (Enviar para 3302)

necessário realizar requalificações relativamente a pavimentos, sinalética e diversidade de atividades, permitindo a sua
utilização por parte de pessoas com mobilidade reduzida e população infantil. É também necessário intervir nas
condições de iluminação.
Impacte: Uma maior e mais diversificada utilização do Circuito, com repercussões a nível da saúde e da sociabilidade.

Póvoa de Santa Iria
Colocação de Papeleira e Zona de E stadi a

Informações Gerais
Proponente: Júlio Telmo Figueira
Localização: Av. Dom Vicente Afonso Valente –
Junto ao Quiosque

Orçamento Estimado: 20.000€
Código SMS: MVF015 OP30 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Melhorar as condições de utilização do espaço público e de higiene urbana junto quiosque localizado na Av. Dom
Vicente Afonso Valente, junto à rotunda com a Av. Ernest Solvay.
Justificação: Este quiosque tem muita procura por parte da população local. Propõe-se a colocação de uma papeleira e
dois bancos junto ao quiosque para fomentar o encontro e estadia da população, garantindo o depósito e recolha dos
resíduos gerados junto a este equipamento.
Impacte: Melhoria das condições de estadia e higiene da população.

Forte da Casa
Percurso pedonal - E,N,10

Informações Gerais
Proponente: Eduardo Vicente e Vítor Manuel Braga
Domingos
Localização: Estrada Nacional 10, Forte da Casa –
Portas de Alverca do Ribatejo
Orçamento Estimado: 130,000 €
Código SMS: MVF015 OP31 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Melhoramento dos caminhos para circulação pedonal adjacentes à E.N.10 desde o Parque Urbano do Forte da Casa até às
portas de Alverca do Ribatejo.
Justificação: Pretende-se com esta intervenção criar um percurso acessível numa área de elevada circulação viária de modo a
fomentar a circulação pedonal, promovendo assim a segurança de todos os utilizadores, numa extensão e cerca de 1,5km,
contabilizando uma área de intervenção de 6000m2. Esta proposta inclui para além da criação de pavimentos pedonais a
reabilitação dos pavimentos existentes para permitir o acesso a utilizadores com mobilidade condicionada, incluindo intervenções
de enquadramento paisagístico, potenciando o aumento do conforto bioclimático. Prevê-se assim a estabilização de taludes e
zonas verdes adjacentes à via através da implementação de estruturas de engenharia natural nos taludes com declive mais
acentuado de forma a garantir a estabilidade das terras, o reforço de plantações arbóreas e arbustivas para criar uma maior
diversidade florística e cromática ao longo da extensão deste percurso.
Impacte: Requalificação do espaço urbano através da criação de percursos pedonais acessíveis e mais seguros.

Forte da Casa
Requalificação do Piso do Pavilhão Municipal

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Requalificar o piso do pavilhão municipal do Forte da Casa, aumentando a segurança dos utilizadores e potenciando a sua

Proponente: Fernando Manuel Neves Gomes

utilização
Justificação: O Pavilhão Municipal do Forte da Casa é um espaço diariamente frequentado por largas dezenas de praticantes, das

Localização: Pavilhão Municipal do Forte da Casa
Orçamento Estimado: 100.000€
Código SMS: MVF015 OP32 (Enviar para 3302)

escolas aos clubes, enquadrados nas AECs ou nas equipas de competição, e também por particulares. O piso do recinto central
encontra-se bastante degradado, representando um risco acrescido para os seus utilizadores, não só em treino mas também em
competição, que as sucessivas pequenas intervenções não têm conseguido resolver, tendo-se verificado nos últimos tempos alguns
acidentes que só não foram mais graves por manifesta sorte dos acidentados.. A sua substituição por outro de igual tipo (madeira),
permitirá maior segurança para os seus utilizadores e maior perspetiva de longevidade que os sintético sou de módulos plásticos).
Impacte: Prática desportiva com maior segurança. Mais e mais diversificadas no Pavilhão Municipal,.

Póvoa de Santa Iria
Mel hor i a de A cessi bilidades

Informações Gerais
Proponente: João Moreira
Localização: Parque Urbano da Quinta Municipal da
Piedade
Orçamento Estimado: 140,000 €
Código SMS: MVF015 OP33 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Renovar os caminhos do parque público da Quinta Municipal da Piedade incluindo a requalificação da Alameda de
acesso ao Palácio.
Justificação: A proposta pretende requalificar os pavimentos pedonais através da recuperação do sistema de drenagem e
substituição do atual pavimento em saibro solto por pavimento em betuminoso poroso de modo a promover o fácil acesso, em
especial por utentes com mobilidade condicionada. Esta solução pretende criar uma ligação entre a requalificação para
promover as acessibilidades da zona sul da Quinta Municipal e o palácio, englobando ainda a requalificação da Alameda, através
da recuperação do pavimento existente em calçada de calcário e reforço das plantações arbóreas através da plantação de um
novo alinhamento arbóreo ao longo da alameda. Esta intervenção ocupa uma pavimentada área de cerca de 4000m2 .
Impacte: Requalificação dos pavimentos pedonais, de modo a promover as acessibilidades.

Póvoa de Santa Iria
Uma qui nti nha r enovada para a juventude

Informações Gerais
Proponente: Bruno Ferreira
Localização: Pátio norte da Quinta Municipal da
Piedade
Orçamento Estimado: 210,000 €
Código SMS: MVF015 OP34 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Reabilitar o edificado adjacente à entrada norte da Quinta Municipal da Piedade e implementar um campo escutista no
extremo noroeste do pátio junto à sede dos escuteiros, permitindo o apoio logístico necessário a este tipo de atividades.
Justificação: Esta solução pretende criar uma área exterior adjacente ao edifício da sede, que permita a realização de diversas
atividades escutas, nomeadamente através da requalificação da área envolvente à sede dos escuteiros, incluindo zonas verdes e
pavimentos, permitindo a criação duma área vedada para acampamento e desenvolvimento de pioneiria; a instalação de um
ponto de água para abastecimento e lavagens e a instalação de mobiliário urbano. Pretende-se ainda reabilitar parte do
edificado existente neste pátio, criando assim novas salas de apoio a este tipo de atividades. Esta intervenção ocupa uma área
de cerca de 7900m2 .
Impacte: Renovação do edificado, valorização paisagística e maior dinamização das atividades escutistas inerentes à criação
duma área exterior, específica para desenvolvimento de pioneiria e acampamento.

Vialonga
Ilhas Ecológicas

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Implantação de ilhas ecológicas, para incentivar a separação de resíduos e reduzir a vandalização dos

Proponente: Miguel Colaço

equipamentos localizados na via pública.
Justificação: Os equipamentos de deposição de resíduos existentes – caixotes e ecopontos – têm sido vandalizados,

Localização: Rua José Régio
Orçamento Estimado: 85.000€

promovendo uma deposição incorreta, a degradação urbanística e a existência de maus cheiros. Propõe-se, assim, a

instalação de: Uma ilha com 2 cubas de indiferenciados (3m3 cada); 2 cubas para casco de vidro (3m3 cada); uma
cuba para papel/cartão (5m3); uma cuba para embalagens (5m3); 2 ilhas com 2 cubas de indiferenciados (3m3

Código SMS: MVF015 OP35 (Enviar para 3302)

cada).
Impacte: Melhoria na higiene urbana, na preservação do espaço público e nos índices de reciclagem da freguesia e
do concelho.

Vialonga
H or ta s Ur ba n a s em Vi al onga

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Criar hortas urbanas para utilização pela população de Vialonga

Proponente: António Santos
Localização: Quinta das Índias
Orçamento Estimado: 140.000€
Código SMS: MVF015 OP36 (Enviar para 3302)

Justificação: Tem aumentado, nos últimos anos, a implementação de hortas urbanas no concelho. Esta é, aliás, uma
solução muito estimulada, com o sentido de preservação de terrenos públicos baldios, com a promoção da naturalização
do tecido urbano ou a prática de atividades que promovam hábitos saudáveis, ambientalmente e socialmente
sustentáveis, e de sociabilização. Pretende-se criar 45 talhões de 45m2 destinados a hortas urbanas na Urbanização da
Quinta das Índias, ao longo da linha água existente, promovendo também a fruição do espaço como zona de lazer.

Impacte: Promoção do regresso à terra e de práticas sustentáveis, reduzindo o orçamento familiar e ainda
proporcionando espaços de lazer.

Vialonga
Aquisição de uma Ambulância para os Bombei r os

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Dotar a freguesia de Vialonga dos meios de socorro pré-hospitalar adequados às necessidades atuais da sua

Proponente: Luís Jorge Rodrigues
Localização: Quartel dos Bombeiros de Vialonga
Orçamento Estimado: 60.000€
Código SMS: MVF015 OP37 (Enviar para 3302)

população, e que os bombeiros locais não conseguem adquirir por falta de apoios.
Justificação: Neste momento apenas existem em Vialonga três ambulâncias, com média de idades superior a 10 anos,
para uma população de 23000 habitantes. Com as frequentes avarias, tem sido necessário pedir ajuda a corporações
vizinhas, o que poderá tornar demasiado tardio o socorro. A aquisição de uma ambulância de socorro, com equipamentos

de suporte básico de vida moderno permitirá acudir às populações com maior rapidez e eficácia.
Impacte: Espera-se um aumento da capacidade de socorro pré-hospitalar na área de influência dos Bombeiros
Voluntários de Vialonga, em cerca de 33%.

Vialonga
Requal i fi cação ambiental do jardim do Cabo

Informações Gerais
Proponente: Diana Marques
Localização: Cabo de Vialonga: Rua Manuel Inácio
Braga, Rua 1º de Maio e Rua do Olival Santo
Orçamento Estimado: 160.000 €
Código SMS: MVF015 OP38 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Estabilização de taludes com a preocupação de fomentar a requalificação do espaço urbano através da valorização de
áreas naturalizadas, facilmente integradas na envolvente.
Justificação: Esta solução pretende colmatar vários problemas associados à existência de áreas verdes não estabilizadas com
proliferação de vegetação infestante e acumulação de resíduos. Pretende-se com esta intervenção requalificar os espaços
exteriores adjacentes à Rua Manuel Inácio Braga, Rua 1º de Maio e Rua do Olival Santo, adjacentes ao polidesportivo do Cabo de
Vialonga com uma área de cerca de 3900m2 , Propõe-se a estabilização dos taludes com apoio a estruturas de suporte
naturalizadas, e o revestimento dos mesmos por espécies arbustivas e herbáceas autóctones, de modo a fomentar a boa
cobertura de todos os canteiros, criando assim novas áreas de enquadramento da malha urbana com maior conforto bioclimático
e diversidade florística. Pretende-se ainda reformular os canteiros existentes aproveitando as pequenas zonas de estadia
existentes equipadas com mobiliário urbano para permitir assim um maior usufruto por parte da população.
Impacte: Requalificação do espaço urbano, através valorização paisagística e aumento da biodiversidade inerentes ao reforço de
plantações.

Vialonga
Requal i fi cação de zona pública no Parque R esidencial

Informações Gerais
Proponente: Vasco Manuel Freitas Matos
Localização: Rua José Régio e traseiras da antiga
Banda 15 até ao Centro Comunitário
Orçamento Estimado: 120,000 €
Código SMS: MVF015 OP39 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Estabilização de taludes com a preocupação de fomentar a requalificação do espaço urbano através da valorização de
áreas naturalizadas, facilmente integradas na envolvente.
Justificação: O objetivo da intervenção é a criação de um parque urbano numa área atualmente degradada que inclui uma linha de
água, nos espaços exteriores adjacentes às traseiras da Rua José Régio formalizando o eixo pedonal entre a ABEIV e o Centro
Comunitário de Vialonga abrangendo uma área de cerca de 4600m2. Após consulta do PDM, verificou-se que esta linha de água e
toda a sua envolvente fazem parte da Reserva Ecológica Nacional, pelo que deverão ser protegidas e valorizadas, fomentando o
seu elevado valor ecológico. A solução proposta pretende colmatar vários problemas associados à existência de áreas verdes não
estabilizadas com proliferação de vegetação infestante e ao desenvolvimento ilegal de hortas urbanas. Preconiza-se assim: a
criação de percursos pedonais e zonas de estadia, aproveitando a topografia existente, equipadas com mobiliário urbano; a
reabilitação e valorização da linha de água e respetiva galeria ripícola com a plantação de espécies autóctones; e a criação de
talhões destinados a hortas urbanas, com as respetivas casas de apoio para arrumos.
Impacte: Requalificação do espaço urbano, através valorização paisagística resultante da criação de uma área de recreio e
proteção adjacente à linha de água.

Vialonga
Requal i fi cação da Envolvente ao Polidesportivo
Equipamento infantil

Vegetação Proposta: arbórea, arbustiva e herbácea

Informações Gerais
Proponente: Helena Martins
Localização: Casal do Freixo

Descrição
Objetivo: Reconverter a zona do polidesportivo do Casal do Freixo numa zona verde de recreio e lazer, que abranja
diferentes as faixas etárias e permita a realização de diferentes atividades.
Justificação: Criar condições para fruição multigeracional e para diversas atividades, criando uma zona verde central;
a requalificação dos taludes, criando uma zona de antiteatro; a instalação de equipamento infantil e mobiliário urbano

Orçamento Estimado: 140.000€
Código SMS: MVF015 OP40 (Enviar para 3302)

adequado às várias faixas etárias; a recuperação da zona de estadia existente, com a colocação de deck, toldos de
ensombramento e mesas; criação de zonas verdes de ensombramento e enquadramento.

Impacte: Valorização do Casal do Freixo (que está no roteiro dos peregrinos de Santiago de Compostela e Fátima) e
maior acesso aos equipamentos.

Vila Franca de Xira
BIXIRA – Bicicletas Urbanas de Vila Franca

Informações Gerais

Descrição
Objetivo:. Criar um sistema de Bike Sharing em Vila Franca de Xira, potenciando as infraestruturas existentes e permitindo uma

Proponente: Ana Paula Vieira

mobilidade mais sustentável.
Justificação: A proposta consiste na colocação de 5 postos de Requisição de Bicicletas em 5 locais da Cidade: Largo da Câmara;

Localização: Cidade de Vila Franca de Xira
Orçamento Estimado: 100.000€
Código SMS: MVF015 OP41 (Enviar para 3302)

Estação de Comboios; Bom Retiro; Parque Urbano do Cevadeiro; e Jardim Municipal Constantino Palha. Cada um desses postos terá
cerca de 10 bicicletas, que poderão ser requisitadas através de um sistema de self-service, possibilitando aos utilizadores o
aluguer e a devolução de bicicleta em qualquer ponto concebido para o efeito.
Impacte:. Reduzir a pegada de carbono; Fomentar a redução de tráfego automóvel; Reduzir a dependência face aos combustíveis de
origem fóssil; Melhorar a mobilidade dos cidadãos, facilitando a prática de atividade física. Por outro lado, esta proposta irá
projetar Vila Franca de Xira, como uma cidade inovadora.

Vila Franca de Xira
Pela Reabilitação e Acessibilidades

Informações Gerais

Descrição
Objetivo:: Requalificar e adaptar o espaço público de forma a garantir e melhorar as acessibilidades, na Rua António Sérgio (acesso

Proponente: Nuno Onça
Localização: Rua António Sérgio e Rua do Parque
Residencial dos Povos

à Quinta da Grinja) e na Rua Júlia Van Zeller Pereira Palha (Parque Residencial dos Povos, Povos).
Justificação:: 1. Rua António Sérgio: Formalização do estacionamento na rua; Implantação de uma passadeira sobrelevada, com a
respetiva sinalética, para uma maior segurança. Criação e adaptação de passeios, de acordo com a Lei de Mobilidade e
Acessibilidades. 2. Rua Júlia Van Zeller Pereira Palha: Criação e adaptação de passeios, de acordo com a Lei de Mobilidade e

Orçamento Estimado: 140.000€
Código SMS: MVF015 OP42 (Enviar para 3302)

Acessibilidades; Requalificação da zona destinada à paragem de autocarros, com a instalação de uma nova paragem; Criação de
três zonas de estacionamento; Requalificação da área expectante (antigo parque infantil); Plantação de árvores.
Impacte: Valorização urbana e paisagística. Regularização do estacionamento e melhorias de segurança rodoviária e mobilidade. Aumento da
acessibilidade para todos.

Vila Franca de Xira
Requalificação do Polidesportivo de Povos

Informações Gerais
Proponente: Nuno Onça

Descrição
Objetivo:. Reabilitar o Polidesportivo de Povos, potenciando a sua utilização pela comunidade.
Justificação: Este equipamento encontra-se bastante degradado, sendo um fator de atração de manifestações de vandalismo e de

Localização: Bairro Municipal de Povos
Orçamento Estimado: 70.000€
Código SMS: MVF015 OP43 (Enviar para 3302)

abandono. A sua requalificação, a nível de pavimentos, vedação, equipamentos e de iluminação permitirá a sua utilização para fins
lúdicos, culturais e desportivos. Por outro lado, valorizará a envolvente, com o aumento de respostas socioculturais e a valorização
estética do Bairro.
Impacte: Valorização dos equipamentos de Povos. Aumento da atividade física pelos seus moradores, bem como da realização de
eventos culturais e recreativos que valorizem a comunidade e projetem o seu potencial.

Vila Franca de Xira
Taurus Move – O Touro como Arte Urbana

Descrição

Informações Gerais

Objetivo: Divulgar a ligação que existe entre o Touro e a Cidade de Vila Franca de Xira, de uma forma artística,
Proponente: Miguel Ângelo Falcão

confrontando diretamente o cidadão na via pública, criando um ou vários percursos pela cidade, identificando os locais e
edifícios mais relevantes da cidade.

Localização: Centro de Vila Franca de Xira
Orçamento Estimado: 60.000€
Código SMS: MVF015 OP44 (Enviar para 3302)

Justificação: Aquisição de 40 modelos em fibra de vidro em tamanho real e de material de pintura, para posteriormente

serem pintados ou decorados pelos agrupamentos de escolas, coletividades/associações, tertúlias e artistas de Vila
Franca de Xira (conforme sorteio) e distribuídos pela cidade, criando um foco inovador de atratividade patrimonial e
tauromáquica. Estes modelos ficaram expostos durante um período limitado, podendo depois ir para outros locais.
Impacte: Afirmação da identidade local com a promoção do Touro como símbolo de Vila Franca de Xira, promovendo a
cidade sob as perspetivas económica, social, cultural e turística.

Vila Franca de Xira
Aquisição de Material Informático e Mul ti médi a

Descrição

Informações Gerais

Objetivo: Equipar duas salas com dispositivos tecnológicos (Tablets com teclado) para desenvolvimento de atividades
Proponente: Susana Margarida Veríssimo Ferreira
Localização: Agrupamento de Escolas Prof.
Reynaldo dos Santos

associadas às TIC, designadamente, Iniciação à Programação em turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Justificação: Possibilitar aos alunos e aos professores a construção de ambientes imersivos, pautados por
características como a interatividade, a cooperação e a colaboração. As experiências, a este nível, têm demonstrado

vantagens significativas, pois, ao despertarem a curiosidade nos alunos, o foco de concentração/atenção nos conteúdos
Orçamento Estimado: 25.000€

programáticos é maior, registando-se um aumento de criatividade, uma maior produtividade e uma maior produtividade..
Impacte: Contribuir para melhorar a qualidade das aprendizagens e o correspondente sucesso educativo dos alunos, na

Código SMS: MVF015 OP45 (Enviar para 3302)

medida em que os dispositivos tecnológicos constituem uma ferramenta interativa de trabalho no processo de ensinoaprendizagem.

Vila Franca de Xira
Requal i fi cação dos Balneários e Anexos do Campo de
Jogos do Cevadei r o

Informações Gerais
Proponente: Pedro Torrão
Localização: Campo de Jogos do Cevadeiro

Descrição
Objetivo: Criar condições para projetar o Campo de Jogos da UDV, através de torneios e estágios internacionais, bem
como do envolvimento da comunidade local - nomeadamente a escolar.
Justificação: As instalações de apoio ao Campo de Jogos (balneários e anexos) estão bastante antigas, possuindo
amianto (o que impede a sua utilização em condições de segurança e higiene). A requalificação destas estruturas

Orçamento Estimado: 145.000€
Código SMS: MVF015 OP46 (Enviar para 3302)

garantirá potenciar as instalações e a rede de contatos da UDV.

Impacte: Melhores condições para a realização de torneios interescolas e para atividades envolvendo instituições locais.
Trazer a Vila Franca de Xira jogos internacionais de seleções jovens portuguesas e estágios de equipas estrangeiras.
Serão protocoladas atividades abertas à comunidade, em conformidade com o investimento realizado.

Vila Franca de Xira
Intervenção de Arte Urbana na E strada Sul da Ci dade

Descrição

Informações Gerais
Proponente: Leonor Silva

Objetivo: Requalificação da entrada sul da cidade, com pinturas artísticas, com temas alusivos à terra.
Justificação: A atratividade da cidade pode ser reforçada através da pintura de dois murais com extensão de 200m de

Localização: EN10 – Entrada Sul

Orçamento Estimado: 45.000€

comprimento, na entrada Sul de Vila Franca de Xira (frente ao pavilhão e campo do Cevadeiro). Esses murais seriam

pintados por artistas locais, sendo focados em temas alusivos à cidade e ao concelho de Vila Franca de Xira.
Impacte: Valorização da entrada sul da cidade, com um reforço cultural e artístico da identidade local, tornando o

Código SMS: MVF015 OP47 (Enviar para 3302)

espaço mais atrativo para todos que entrem e saiam de Vila Franca de Xira.

Vila Franca de Xira
Música e Cultura para todos no Ateneu

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Aproveitar o maior espaço cultural do concelho para o desenvolvimento de atividades de elevada qualidade e

Proponente: Luís Manuel Capucha

atratividade para os cidadãos, nomeadamente os jovens e as populações mais excluídas, reforçando os equipamentos,
estimulando as seções e valorizando o edifício.

Localização: AAV – Rua Dr. Vasco Moniz

Justificação: Potenciar o desenvolvimento das atividades, através de: Melhoramento das condições de trabalho da
Escola de Música e Banda do Ateneu, com a aquisição de instrumentos e melhoria acústica das salas de ensaio; Aquisição

Orçamento Estimado: 90.000€

de fardamento para a Banda; Melhoramento das acessibilidades ao palco do Auditório a partir do exterior e repintura de
algumas paredes externas que se encontram vandalizadas; Aquisição de equipamento áudio, vídeo, Projetores led e

Código SMS: MVF015 OP48 (Enviar para 3302)

dimmer para o auditório e respetivo palco; Aquisição de equipamento para a secção de Ténis de Mesa.
Impacte: Mobilizar os cidadãos e permitir uma maior dinâmica cultural da comunidade. Serão protocoladas atividades
abertas à comunidade, em conformidade com o investimento realizado.

Vila Franca de Xira
Requalificação do Ginásio do GRC do Bom Retiro

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Tornar o Ginásio do GRC do Bom Retiro um espaço mais polivalente e multifacetado.

Proponente: Mário Reis
Localização: Rua General Humberto Delgado, n.º 45
- Bom Retiro
Orçamento Estimado: 30.000€
Código SMS: MVF015 OP49 (Enviar para 3302)

Justificação: O Ginásio encontra-se bastante degradado, a nível de pavimentos, saneamento e iluminação, prejudicando
as dezenas de praticantes que ocorrem ao clube. No âmbito da requalificação proposta, estão contemplados os seguintes
trabalhos: 1. Remoção do piso de madeira e aplicação de piso adequado; 2. Requalificação dos sistemas de iluminação e
sonorização; 3. Instalação de cortina de separação de espaços, para permitir uma utilização múltipla do ginásio; 4.

Reparação do teto falso; 5. Reparação de janelas e vidros; 6. Reparação e pintura de paredes.
Impacte: Potenciar um espaço capaz de receber as diversas modalidades desportivas do clube, e receber também
outras iniciativas, como por exemplo eventos de cariz cultural ou social, organizados para e pela comunidade local.
Serão protocoladas atividades abertas à comunidade, em conformidade com o investimento realizado.

Vila Franca de Xira
Percurso pedonal da Quinta da Coutada

Informações Gerais
Proponente: Augusto César Bernardo Lourenço
Localização: Quinta da Coutada | Casal da Coxa
Orçamento Estimado: 145.000€
Código SMS: MVF015 OP50 (Enviar para 3302)

Descrição
Objetivo: Criação de um percurso pedonal contribuindo para a prática do desporto, ou simplesmente, para direcionarem os
utilizadores ao ponto de estadia
Justificação: Tendo em conta a tipologia da urbanização, onde as habitações encontram-se muito dispersas umas das outras, propõese a construção de um percurso pedonal que irá percorrer uma grande área da urbanização. O mesmo percurso será efetuado ao
longo dos passeios já existentes e pelas encostas e vales da urbanização. Nestas zonas, o percurso irá adquirir um caracter de “trail”,
com diferentes graus de dificuldade e pendentes. Serão ainda instalados diversos equipamentos de manutenção, de forma a
complementar a caminhada/corrida. Não existindo nenhuma praça, propõe-se a criação de um ponto de encontro, equipado com
bancos, conjuntos de mesas e bancos e sinalética. Na área de intervenção (cerca de 30.000m2) será efetuada a sementeira de prado
de sequeiro, garantindo uma maior sustentabilidade do espaço e uma maior diversidade ao longo ano e serão realizadas diversas
plantações arbóreas e arbustivas, de forma a potenciar o aumento do conforto bioclimático.

Impactes: Requalificação e valorização paisagística da malha urbana do espaço urbano, através da criação de percursos pedonais
multifuncionais e lúdicos.

Vila Franca de Xira
+Cultura – Aquisição de Material Técnico par a
Rea l i za çã o de A ti vi dades

Descrição

Informações Gerais

Objetivo: Adquirir material técnico que possibilite a realização de atividades culturais na sede da Associação bem como
Proponente: Mauro Corage

nos vários espaços associativos e públicos da freguesia.
Justificação: Aquisição de meios técnicos que incluem Bancada Retráctil, Estrados para Palco, Projetores de Luz,

Localização: Teatro do Zero - Rua do Cais de Povos
Orçamento Estimado: 145.000€
Código SMS: MVF015 OP51 (Enviar para 3302)

Equipamento de Som, Equipamento Vídeo, Estruturas de suporte, Panos, Cabos elétricos, e outros, potenciando e

contribuindo para elevar as atividades culturais em Vila Franca de Xira, aumentando a capacidade de criação e produção
da Associação Teatro do Zero, e
Impacte: Possibilitar a mais pessoas (crianças a adultos) participar na fruição e criação culturais na freguesia. Serão
protocoladas atividades abertas à comunidade, em conformidade com o investimento realizado.

Vila Franca de Xira
Percurso Pedestre – Descobrindo a Natureza & o Património

Fonte islâmica
Data: x a.C.
Dffddggggg
Kjfkjfjfkjsf
Klkflskffsdgf

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Marcação do primeiro percurso pedestre da freguesia de Vila Franca de Xira

Proponente: José Rangel
Localização: Freguesia de Vila Franca de Xira
Orçamento Estimado: 145.000€
Código SMS: MVF015 OP52 (Enviar para 3302)

Justificação: A freguesia de Vila Franca de Xira apresenta uma riqueza patrimonial e paisagística considerável, pelo que se propõe a criação de
um percurso pedestre de pequena rota (PR - < 30km), com uma extensão de cerca de 18 km, o qual irá percorrer os principais marcos históricos
da freguesia também, contemplar a bela paisagem de serra/rio. Será assim, possível visitar, por exemplo: o Miradouro da Boavista; a Fonte de
Santa Sofia; a Fonte islâmica da Cova da Camela; o santuário do alto do Sr. da Boa Morte; a Quinta da Fábrica; o Pombal Manuelino; Pelourinho de
Povos; o Jardim Constantino Palha e o Cais de Vila Franca de Xira. O percurso proposto não será regularizado, mantendo o seu caracter rural e de
proximidade com a natureza. Para uma melhor usufruição, será colocada informação, através de painéis, sobre o grau de dificuldade, a distância a
percorrer e o tipo de equipamento aconselhado (botas de caminhada, bastões, etc.). Todo o percurso irá encontrar-se sinalizado com marcas e
códigos internacionalmente conhecidos e aceites. Cada ponto de interesse estará também sinalizado, com informação relativa à sua história.
Impactes: A recuperação do percurso irá permitir observar diretamente o património existente, ao mesmo tempo que constitui um elemento
importante para a contemplação e fruição desta paisagem. Esta intervenção contribui não só para a divulgação turística desta região, mas também
para a salvaguarda e proteção dos recursos existentes.

Vila Franca de Xira
Cantinho do Mercado – Requalificação de E quipamentos
Soci as no Mer cado de Levante

Informações Gerais
Proponente: Maria Manuela Mesquita Farrobilha
Localização: Mercado de Levante de Vila Franca

Descrição
Objetivo: Melhorar o atendimento da população carenciada da freguesia e proporcionar outros serviços de apoio.
Justificação: As respostas sociais à população que ocorre ao espaço do Mercado de Levante podem ser melhoradas,
através de obras de melhoramento das infraestruturas existentes (interior e exterior), para abertura de um espaço de
mercearia social e outros serviços de apoio; para remodelação dos sanitários públicos com a inclusão de um balneário;

Orçamento Estimado: 50.000€
Código SMS: MVF015 OP53 (Enviar para 3302)

cobertura e embelezamento do espaço exterior ao edifício; vedação do espaço exterior para evitar atos de vandalismo.

Impacte: Um melhor atendimento da população carenciada, mais digno e mais preservador da identidade de quem
necessita de apoio alimentar; Melhoria da imagem da zona do Mercado Municipal onde é feito atualmente; Aumento da
capacidade de recolha e armazenamento de produtos doados.

Vila Franca de Xira
Aquisição de Quadros Interativos Multimédia para a E B
Ál var o G uer r a

Informações Gerais

Descrição
Objetivo: Equipar a escola básica do 1º ciclo Álvaro Guerra na cidade de Vila Franca de Xira com Quadros Interativos

Proponente: Júlia S.C. Reis
Localização: EB Álvaro Guerra
Orçamento Estimado: 10.000 €
Código SMS: MVF015 OP54 (Enviar para 3302)

Multimédia em 5 salas de aula.
Justificação: A EB Álvaro Guerra possui 8 salas para 8 turmas e apenas 3 salas da escola se encontram equipadas
com Quadros Interativos Multimédia. O projeto visaria dotar as restantes 5 salas estes equipamentos, possibilitando
que todos os alunos da escola usufruam das mesmas condições em sala de aula.
Impacte: Os Quadros Interativos Multimédia serão, certamente, um instrumento para a promoção de um processo de
ensino mais inovador e de aprendizagens mais efetivas, contribuindo deste modo para um aumento do interesse dos
alunos em sala de aula, e consecutivamente do seu sucesso escolar.

