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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi autorizada a transferência para as Juntas de Freguesia do 

Município, relativamente ao pagamento dos encargos inerentes com os membros das mesas de voto, no 

âmbito da realização das Eleições para o Parlamento Europeu, que tiveram lugar no dia 7 de Junho de 

2009. – Eleições para o Parlamento Europeu. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado proceder à abertura da discussão pública do Projecto de 

Alteração do Plano de Urbanização da Amadora Zona Nascente, pelo período de 22 dias. – Projecto de 

Alteração do Plano de Urbanização da Amadora Zona Nascente. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou alterações à licença do Alvará de Loteamento n.º 3/01, e 

relativas aos lotes 29 e 37, sitos na freguesia da Damaia, as quais se consubstanciam na redução de 

área de construção. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença do Alvará de Loteamento n.º 4/01, e 

relativa ao Lote 38, sito na freguesia da Mina, a qual se consubstancia na criação de uma cave para 

estacionamento, redução da área de implantação e construção até 3% e redução de 2 (dois) para 1 

(um) fogo. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a alteração à licença do Alvará de Loteamento n.º 2/04, e 

relativa à necessidade do mercado imobiliário local, consistindo em conformar os parâmetros 

urbanísticos do aludido alvará de loteamento com a alteração a que foram sujeitos os artigos 12.º e 13.º 

do Regulamento do Plano de Pormenor da Rua Elias Garcia – Zona Poente. – Alteração ao Alvará de 

Loteamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para as escolas E.B.2, 3, 

Pedro D`Orey da Cunha, E.B. 2, 3 Miguel Torga, Secundária Seomara da Costa Primo E.B. 2, 3 de 

Alfornelos e E.B.2, 3 Roque Gameiro, no âmbito da utilização dos pavilhões desportivos escolares pelo 

movimento associativo do Município da Amadora, no 2.º período do ano lectivo em curso – Pavilhões 

Desportivos Escolares. 

 

No âmbito do Projecto Equal Oportunidades/Geração, foi aprovado atribuir uma verba para a Associação 

de Amigos da Escola de Música do Conservatório Nacional, para dar continuidade e consolidar as acções 

integradas no mencionado projecto, cujo objectivo é preconizar medidas de promoção e de combate ao 

desemprego, e de desenvolvimento de recursos humanos e promoção da igualdade de oportunidades 

para todos, no acesso ao mercado de trabalho e na manutenção dos postos de trabalho. – Projecto 

Equal Oportunidades/Geração. 
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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de verba para o Uniaudax – Centro de 

Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e às Empresas Familiares, no âmbito do Projecto “Quem não 

Arrisca não Petisca”, cujo objectivo assenta no reconhecimento do potencial empreendedor de públicos 

menos favorecidos, direccionando a sua acção para a capacitação individual e capitalização de 

competências, criando oportunidades profissionais e rendimentos próprios, por forma a alterar a médio 

prazo a sua condição de dependência de apoios sociais. – Projecto Quem não Arrisca não Petisca. 

 

No âmbito do Projecto ADAPT, o qual tem por principal objectivo flexibilizar e melhorar o serviço de 

apoio domiciliário, foi aprovado transferir uma verba, para as entidades parceiras do projecto referente 

às despesas efectuadas nos meses de Dezembro de 2008 e Janeiro, Fevereiro e Março de 2009. – 

Projecto ADAPT. 

 

No âmbito da actividade “A Corrida pela Saúde e Bem-Estar” realizada no passado dia 30 de Maio do 

corrente ano, e em colaboração entre a Junta de Freguesia da Falagueira e a Câmara Municipal da 

Amadora, cujo objectivo primordial centra-se no incentivo à prática da actividade física e desportiva 

regular da população, numa perspectiva de criar e diversificar ofertas desportivas para a população, 

incentivando à adopção de estilos de vida mais activos e saudáveis, aumentando a qualidade de vida, foi 

aprovado uma transferência de verba para a Junta de Freguesia da Falagueira para fazer face aos custos 

envolvidos na organização e dinamização da IV Milha Urbana da Falagueira Jovem, no âmbito da referida 

actividade. – IV Milha Urbana Falagueira Jovem. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a realização de Campos de Férias Desportivos de Verão de 

2009, bem como conceder uma verba às entidades responsáveis pela organização e dinamização da 

aludida iniciativa, que terá lugar no mês de Julho do corrente ano, sendo destinada a crianças e jovens 

dos 6 aos 14 anos, permitindo a ocupação saudável do tempo livre das crianças e jovens do Município, 

numa perspectiva cívica, desportiva e de inclusão social, proporcionando experiências e vivências 

desportivas aos jovens do concelho, sensibilizando as crianças e jovens para a prática desportiva. – 

Campos de Férias Desportivos de Verão 2009. 

 

No âmbito do projecto “Amadora Jovem” – Programa de Ocupação de Tempos Livres (POTL), o qual 

promove a ocupação dos tempos livres dos jovens, orientando-os para o desempenho de actividades 

ocupacionais, foi aprovado a transferência de uma verba para a Associação UPAJE – União para a Acção 

Cultural e Juvenil Educativa, para a criação de transportes para a realização de actividades, 

considerando que é a entidade responsável pela organização e dinamização do referido Projecto. – 

Programa de Ocupação de Tempos Livres – Amadora Jovem. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado doar à Associação Académica da Amadora uma parcela 

de terreno, para a prossecução das condições para o desenvolvimento da prática desportiva no 

Município. – Associação Académica da Amadora. 

 



 

Câmara Municipal da Amadora 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado submeter o Projecto de Regulamento do Parque de 

Estacionamento do Mercado da Brandoa, a apreciação pública, pelo período de 30 dias. – Projecto de 

Regulamento do Parque de Estacionamento do Mercado da Brandoa. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a nomeação do coordenador de segurança em obra 

para a empreitada de Execução da Obra da E.B. 1/J.I. e Creche de Vila Chã, em substituição do 

coordenador inicialmente nomeado/aprovado. – Coordenador de Segurança em Obra. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a transferência de uma verba para a Junta de Freguesia 

da Buraca, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Ambiental para o Bairro do Zambujal, denominado 

“Ecozambujal”, através do qual têm sido desenvolvidos um conjunto de acções junto da comunidade, de 

forma a dinamizar essa mesma comunidade para comportamentos ambientalmente correctos, as acções 

em causa têm sido amplamente dinamizadas pela referenciada Junta de Freguesia em colaboração com 

a Câmara Municipal da Amadora. – Plano de Desenvolvimento Ambiental para o Bairro do 

Zambujal. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado o Regulamento para o Concurso de Ideias para a 

Imagem da Agenda 21 Local – Amadora, o qual permitirá a participação efectiva de todos os cidadãos da 

Amadora no processo de construção da aludida Agenda Local. - Regulamento para o Concurso de 

Ideias para a Imagem da Agenda 21 Local – Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público para a 

Reabilitação dos Edifícios n.º 3, 5, 7, 9 e 11, sitos na Rua das Minas, no Bairro do Zambujal, na 

freguesia da Buraca, bem como aprovadas as respectivas peças concursais, composição do júri, delegar 

no júri as competências relativas à prestação de esclarecimentos e rectificação das peças do 

procedimento em causa e as referentes aos erros e omissões do caderno de encargos e nomeação do 

coordenador de segurança em obra. – Concurso Público para a Reabilitação dos Edifícios n.º 3, 5, 

7, 9 e 11, sitos na Rua das Minas, no Bairro do Zambujal, na freguesia da Buraca. 

 


