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Lista Provisória  
Propostas Apresentadas  

IV Edição do Orçamento Participativo 
 

Terminado o período de apresentação e análise prévia de propostas, vimos por, este meio, anunciar aos 

interessados as deliberações tomadas por parte da Comissão de Análise do Orçamento Participativo da União 

das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 
 
 
Proposta n.º 1 
Nome da proposta: O Artesanato vai aonde o cidadão quer 
Proponente: Grupo de Artistas de Vale de Eureka/Nuno Eduardo Peixoto Justino 

Descrição: Levar o artesanato aos alunos do 1.º e 2.º ano, das escolas do 1.º ciclo e Associações de 

Reformados da freguesia, através das seguintes técnicas: Cerâmica – Modelação e Olaria; Trabalho em 

madeira; Trabalho em Xisto; Reciclagem – Crianças e Feltragem em lã – Adultos e Bisquit. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível  

 

Proposta n.º 2 
Nome da proposta: Aquisição de viatura para transporte 

Proponente: Alda Cristina Dias Carvalho 

Descrição: Aquisição de uma viatura de 9 lugares para a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 

apoiar as atividades desportivas, escolares e sociais das instituições da freguesia. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
 

Proposta n.º 3 
Nome da proposta: Trilho do Abraão 

Proponente: Liliana Fátima de Almeida Bernardo 

Descrição: Criação de um percurso pedonal urbano de 2 km através da sinalização adequada pelos passeios, 

escadas e taludes redescobrindo os lugares de Monte Abraão contribuindo para o bem-estar físico e 

psicológico das pessoas. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
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Proposta n.º 4 
Nome da proposta: Bancos de jardim 

Proponente: José Manuel Silva 

Descrição: Colocação de 6 bancos no percurso pedonal, junto à Av.ª Agostinho Neto, em Monte Abraão, nas 

imediações dos equipamentos desportivos para os cidadãos, essencialmente para a faixa mais idosa 

descansar. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 

 
Proposta n.º 5 
Nome da proposta: Parque Oeste de Massamá 

Proponente: Pedro Ricardo Vítor Hugo dos Santos Brás 
Descrição: Construção de uma ciclovia, ligando a freguesia do Cacém e São Marcos à Avenida 25 de Abril, em 

Massamá, com a construção de passeios; colocação de equipamentos de prática de exercício físico; criação de 

um parque para cães e também bancos de jardim.  
Decisão: Excluída, pela ciclovia não se encontrar dentro das competências da União das Freguesias (própria 

ou delegada), segundo a alínea b), artigo n.º 4.º, Capítulo I e por se encontrar no Plano Anual de Atividades 

Municipal, de acordo com a alínea f), do número 2, do artigo n.º 13, do Capítulo IV, das Normas de 
Participação. 
 

Proposta n.º 6 
Nome da proposta: Pavilhão no Parque 2 de Abril 
Proponente: Centro Shotokai de Queluz/Rui Pedro Ramos Sousa Vidal 
Descrição: Transformação do ringue do parque 2 de Abril em Massamá num pavilhão para a prática de 

desporto durante o inverno. 
Decisão: Excluída, por exceder o montante destinado às propostas, de acordo com a alínea i), do número 2, do 

artigo n.º 13, do Capítulo IV, das Normas de Participação. 
 

Proposta n.º 7 
Nome da proposta: Benefício para todos 
Proponente: Helena Maria Prata Viegas 
Descrição: Construção de uma rampa junto ao Shopping de Massamá, criação de um equipamento de creche 

e reaproveitamento de um espaço da Igreja em Massamá. 
Decisão: Excluída, por não se encontrar dentro das competências da União das Freguesias (própria ou 

delegada), de acordo com a alínea b), do artigo n.º 4, do Capítulo I, das Normas de Participação. 
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Proposta n.º 8 
Nome da proposta: Hortas comunitárias 
Proponente: Afonso Henrique Alves Correia 
Descrição: Criação de hortas na cidade para utilização individual, devidamente delimitadas, divididas e com 

todo o equipamento de apoio: rega, abrigo de jardim, etc..). 
Decisão: Excluída, por se encontrar no Plano Anual de Atividades Municipal, de acordo com a alínea f), do 

número 2, do artigo n.º 13 Capítulo IV e pela sua implementação ser demasiado genérica, de acordo com a 

alínea g), do número 2, do artigo n.º 13, do Capítulo IV das Normas de Participação. 

 
Proposta n.º 9 
Nome da proposta: Limpeza 
Proponente: Maria Manuela Nunes das Neves 
Descrição: Mais Policiamento e a colocação de semáforos no início da Rua Engenheiro Francisco Lencastre 

Garret. 
Decisão: Excluída, por não se encontrar dentro das competências da União das Freguesias (própria ou 

delegada), de acordo com a alínea b), do artigo n.º 4, do Capítulo I, das Normas de Participação. 
 

Proposta n.º 10 
Nome da proposta: NutriFun for Kids: Saúde no Bairro 
Proponente: Associação Nutrifun/Rita Carvalho Nunes 
Descrição: Projeto de nutrição infantil com a realização de oficinas de culinária com as crianças das escolas do 

1.º ciclo da freguesia. Realização de um workshop para famílias e aulas práticas em contexto escolar. No final 

do ano letivo, será realizado um Masterchef Interescolas. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
 

Proposta n.º 11 
Nome da proposta: Recuperação da Casa dos Arcos 
Proponente: Horácia Teodoro 
Descrição: Restruturação do interior da Sala dos Arcos, em Massamá para a prática de atividades de índole 

desportivo, cultural, recreativo e social. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
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Proposta n.º 12 
Nome da proposta: Redução de velocidade na Av. Azedo Gneco e Egas Moniz 

Proponente: Rui Manuel Matutino Pires Moreiro 
Descrição: Criação de uma rotunda na interseção da Avenida Azedo Gneco com a Avenida Américo Ferrer 

Lopes com o intuito de reduzir a velocidade garantido mais segurança aos peões essencialmente as crianças, 

que frequentam Escola Egas Moniz. 
Decisão: Excluída, por não se encontrar dentro das competências da União das Freguesias (própria ou 

delegada), de acordo com a alínea b), do artigo n.º 4, do Capítulo I, das Normas de Participação. 
 

Proposta n.º 13 
Nome da proposta: Acessos pedonais 
Proponente: Ana Paula dos Santos Martins Nogueira Martins 

Descrição: Requalificação de um espaço verde, com a zona envolvente jardinada com a criação de um 

miradouro e de umas escadas entre a Avenida do Miradouro e a Avenida Afonso Costa.  
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 

 
Proposta n.º 14 
Nome da proposta: Ambulância de Socorro  
Proponente: Marisa Alexandra dos Santos Pereira 
Descrição: Aquisição de uma ambulância de socorro para dar resposta adequada às populações na 

intervenção, estabilização e transporte de acidentados e doentes incluindo a urgência pré-hospitalar.  
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
 

Proposta n.º 15 
Nome da proposta: Eixo da Cultura Jovem 

Proponente: Associação para a Participação Pública - AP2/Pedro Miguel Soares Neves 

Descrição: Criação do Festival de Arte e Cultura Urbana de Sintra através da organização de um evento no 

Centro Lúdico de Massamá, do tipo feira urbana, com música, sessões de demonstração, e troca de 

experiências. Serão feitas Intervenções plásticas no UPark (parque 2 de Abril) e nas Traseiras do Centro de 

Saúde, em Monte Abraão de carácter efémero, permanente ou cíclico, quer ao nível da pintura como escultura 

de grandes dimensões. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
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Proposta nº 16 
Nome da proposta: Informática Intergerações 
Proponente: Associação dos Reformados e Pensionistas de Massamá/Maria Deolinda da Piedade 
Descrição: Dotação de um espaço intergeracional na sede da Associação, acessível a todos com a aquisição 

de computadores, impressora, mobiliário adequado, criando assim um espaço funcional para a prática do 

mundo digital. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
 

Proposta n.º 17 
Nome da proposta: Reabilitação da Praceta das Boas Vontades 
Proponente: Associação de Pensionistas e Idosos de Monte Abraão/Francisco Ventura 
Descrição: Requalificação da Praceta das Boas Vontades em Monte Abraão com a intervenção no 

gradeamento; criação de uma área ampla para recreio e permanência; colocação de bancos, novos arbustos e 

equipamentos para a prática de desporto.  
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 

 
Proposta n.º 18 
Nome da proposta: Baloiços Parentais e para adultos 
Proponente: João Leonel Ramos Canada Pinheiro 
Descrição: Colocação de baloiços parentais e adultos no Parque Salgueiro Maia, Parque 25 de Abril, Quinta 

das Flores e Miradouro da Cidade Desportiva. 
Decisão: Excluída, por não ser exequível a sua colocação nos locais indicados, colidindo com a legislação em 

vigor, de acordo com a alínea b), do n.º 2, do artigo n.º 13, do Capítulo IV das Normas de Participação. 
 

Proposta n.º 19 
Nome da proposta: Access to blind 
Proponente: Associação Olhar Activo de Sintra/João Ferreira 
Descrição: Adaptação das passadeiras para peões com deficiência visual junto aos estabelecimentos 
escolares e centros de saúde da freguesia, nas imediações da Estação da CP em Monte Abraão e nas 
instalações da Junta de Freguesia em Monte Abraão, com uma linha perpendicular, partindo de uma parede. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 
 
 
 
 

mailto:orcamentoparticipativo@uf-massamamabraao.pt
http://www.op-massamamabraao.pt/


                                                              
 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Massamá Tel.: 210133550 · Fax:214389170  

E-mail: orcamentoparticipativo@uf-massamamabraao.pt 

www.op-massamamabraao.pt 

Monte Abraão Tel.: 210133550 Fax: 214373660 
 

Proposta n.º 20 
Nome da proposta: Projeto Desportivo 
Proponente: Associação de Pais e EE EB2,3 D. Pedro IV 
Descrição: Criação de um ring multiusos na EB 2,3 D. Pedro IV. 

Decisão: Excluída, por não se encontrar dentro das competências da União das Freguesias (própria ou 

delegada), de acordo com a alínea b), do artigo n.º 4, do Capítulo I, das Normas de Participação 
 

Proposta N.º 21 
Nome da proposta: Revitalização do Parque dos Eucaliptos 
Proponente: António Manuel Cruz Fernandes Vieira 
Descrição: Recuperação da envolvente paisagística do Parque dos Eucaliptos, em Massamá e restauro dos 

seguintes elementos: bancos, caminho pedonal e muro, com a instalação de sinalética adequada, papeleiras e 

dispensadores de sacos para a recolha de dejetos caninos. 
Decisão: Validada, tecnicamente exequível 

 

Proposta N.º 22 
Nome da proposta: Miradouro e Café em Massamá Norte 
Proponente: Nélio Herlander da Cunha Chilumbo 
Descrição: Construção de um Miradouro, com um café e uma Tirolesa. 

Decisão: Excluída, não se aplicar ao território da Freguesia de Massamá e Monte Abraão, segundo a alínea a), 

do artigo 4.º e por beneficiar interesses privados em detrimento da comunidade local e exceder o montante 

destinado às propostas de acordo com a alínea a) e i), do n.º 2, do artigo n.º 13 do Capítulo IV das Normas de 

Participação. 
 

Proposta N.º 23 
Nome da proposta: Requalificação dos espaços exteriores da Escola EB 2,3 Ruy Belo 
Proponente: Agrupamento de Escolas Ruy Belo/Teresa Sobral 
Descrição: Construção de coberturas exteriores para proteção de verão e de inverno; construção de um jardim 

e colocação de mobiliário exterior na Escola EB 2,3 Ruy Belo, em Monte Abraão. 
Decisão: Excluída, por não se encontrar dentro das competências da União das Freguesias (própria ou 

delegada), de acordo com a alínea b), do artigo n.º 4, do Capítulo I, das Normas de Participação. 
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