Resultados da 5ª edição do Orçamento Participativo de Torres Vedras, 2021

Decorreu de 21 a 30 de junho a fase de Votação dos Projetos do Orçamento
Participativo, 5.ª edição.
Durante o referido período, os munícipes de Torres Vedras puderam exercer o seu
direito de voto Online, através da Plataforma do Orçamento Participativo em
https://op.cm-tvedras.pt/ através de mensagem escrita gratuita (SMS) dirigida ao
número 4902 ou, presencialmente, nas Juntas de Freguesia para as duas tipologias de
projetos: Projeto para a Freguesia; Projeto Supra Freguesia.
Foram apurados 7812 votos válidos e distribuídos pelos canais disponíveis de voto, da
seguinte forma:
SMS – 3524
Site – 2773
Juntas de Freguesia - 1515
Em consonância com o valor atribuído a este processo, o descrito nas normas do
Orçamento Participativo 2021 e os resultados ora apresentados, os projetos a
implementar e os respetivos valores a atribuir são:
1) Projeto para a Freguesia

Título da proposta

Descrição da proposta

Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha
para apoio a eventos das Associações de âmbito
cultural, desportivo ou ambiental, existentes na
freguesia, com a gestão do Centro Social da Maceira.

Proponente

Freguesia

Área Temática

Votos

n.º

Tabela 1 – Vencedores do OPTV2021 – Projeto para a Freguesia:

MÁRIO
ESTANISLAU

A dos
Cunhados e
Maceira

Desporto e
Cultura

450

Substituição das telhas de fibrocimento com amianto,
Substituição dos telhados do
reparação de infiltrações dos telhados do balneário e
balneário do SCUC e
estrutura de apoio do Sport Clube União Campelense
estrutura de apoio
para a melhoria das condições dos utilizadores.

RÚBEN MANUEL
HENRIQUES
MACIEIRA

Campelos e
Outeiro da
Cabeça

Desporto e
cultura

110

Criação de parque de arborismo com 11
jogos/obstáculos para as crianças desenvolverem
competências como: mental, coordenação motora,
capacidade de superação, didática e entreajuda, com
percurso entre 50 a 80 cm do solo e não usa linha de
vida, pelo não será de auto utilização; zona de lazer e
zona de refeições.

TÂNIA ADELAIDE
GODINHO
LOUREIRO
FERNANDES

Carvoeira e
Carmões

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

229

43

Cozinha do povo "Maceira"

30

8

Parque Aventura
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9

24

Aquisição de viatura para
apoio à Banda da Sociedade
Filarmónica da Ribaldeira

Viatura de 9 lugares com
plataforma elevatória para a
Casa do Povo da Freguesia
de Freiria

Aquisição de uma viatura usada para a Banda
Filarmónica da Ribaldeira para transporte dos
instrumentos musicais e dos músicos para ensaios e
serviços dentro e fora da freguesia.

Aquisição de viatura usada de 9 lugares com
plataforma elevatória para a Casa do Povo da Freiria
para deslocação de utentes com mobilidade
condicionada a serviços externos, nomeadamente
para consultas e tratamentos.
Criação de parque verde e de lazer próximo ao Centro
Social da Ermegeira com mobiliário urbano (6
conjuntos de mesas e bancos, floreiras, papeleiras,
ecoponto, suporte para bicicletas, sinalética) e criação
de circuito de manutenção para usufruto da
comunidade da freguesia e população em geral.
Aquisição de materiais e equipamentos para dotar a
Sede da Juventude Musical Ponterrolense Associação BJMP de secretárias, móveis para arquivo,
mesas de escola, cadeiras, mesas para a copa, um
roupeiro, projetores, uma mesa de gravação de som e
colunas e eletrodomésticos para a copa.
Criação de um circuito de manutenção e ginásio ao ar
livre em Vila Facaia, Ramalhal, para estimular e
aumentar a prática da atividade física ao ar livre e
contribuir para melhorar a saúde física, social,
cognitiva, psicológica e mental das populações.
Criação de uma biblioteca pelo IPA - Associação para a
Promoção da Igualdade, que visa a fomentação de
uma literacia mais plural e diversa, sobre as temáticas
da Igualdade, dos Direitos das Mulheres, dos Direitos
LGBTQ+.

ANDRÉ FILIPE
TOMÁS FERREIRA

Dois Portos
e Runa

Desporto e
cultura

418

MARIA AMÉLIA
Freiria
GORJÃO VALENTIM

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

89

Maxial e
FABION CÉSAR
Monte
PEREIRA MARQUES
Redondo

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

168

DAVID JOSÉ
RODRIGUES
ROQUE DOS
SANTOS

Ponte do Rol

Desporto e
cultura

187

ISABEL FERREIRA
DA SILVA

Ramalhal

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

148

CARLOS DANIEL DE
OLIVEIRA GALIANO
CARREIRA

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Desporto e
cultura

575

7

Parque da Ermegeira

36

Aquisição de mobiliário e
equipamento escolar para a
Juventude Musical
Ponterrolense — Associação
BJMP

66

Circuito de manutenção e
Ginásio ao Ar Livre de Vila
Facaia "A Nossa Ilha"

54

Biblioteca Igual

38

Construção de estrutura
para criação escada exterior

Dotar o Centro de Acolhimento de São Pedro da
Cadeira de uma escada exterior em estrutura metálica VITOR DOS
de aço carbono para ligação entre pisos, que servirá
SANTOS GAGEIRO
também de escada de emergência.

São Pedro
da Cadeira

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

237

26

Obras construção do Campo
Escutista do Agrupamento
1183 Silveira

Construção de casa abrigo para o campo escutista do
Agrupamento 1183 Silveira dotada de instalações
sanitárias para a segurança e higiene das atividades
de campo dos escuteiros do agrupamento da Silveira
e de outros grupos de jovens da freguesia.

JOÃO PAULO
MATIAS MARQUES

Silveira

Educação e
juventude

454

16

Miradouro na Serra do
Socorro

Criação de um miradouro na Serra do Socorro com
moldura e baloiço panorâmico, realizado em madeira
natural, para usufruto da natureza e paisagem natural
da serra e envolvente.

ANA TERESA
GOMES BOTELHO

Turcifal

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

5

Ventosa

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias
étnicas);
Educação e
juventude

80

64

Aquisição de viatura usada Centro Social São José

Aquisição de uma viatura usada para o Centro Social
de São José, em Arneiros, Ventosa, para prestação de
cuidados aos utentes e apoio à comunidade.

ANA RITA SANTOS
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2) Projeto Supra Freguesia

Título da proposta

67

SCUT: Formação com
Saúde

82

Guardião do Oceano:
Vamos TransforMAR
o Oeste

25

69

Seringas só no
Agulhão

Aquisição de uma
viatura para
transporte de
doentes não
urgentes, CVP Torres
Vedras

Descrição da proposta

Criação e apetrechamento de uma sala de saúde no
SCUT - Spot Club União Torreense, dotada de um
profissional de saúde, com o objetivo de garantir
uma maior e melhor monitorização aos atletas do
clube em formação nas freguesias identificadas,
assim como prestação de cuidados de saúde básicos,
realização de tratamentos e monitorização dos
jovens atletas.
Desenvolvimento de ações de limpeza individuais e
em grupo em áreas de contexto marítimo, fluvial e
urbano, e, de uma plataforma online para partilha de
conteúdos; campanhas de sensibilização e educação
ambiental, e de atividades (em todas as escolas do
1º, 2º e 3º ciclos do concelho), que conduzam à
formação de jovens cidadãos ambientalmente mais
responsáveis e participativos na defesa do ambiente.
Instalação de Agulhões nas farmácias aderentes do
concelho e no Centro Hospitalar do Oeste para
recolha, tratamento e destino final de resíduos
potencialmente contaminados, de medicamentos
injetáveis, utilizados em regime ambulatório.

Aquisição de viatura de transporte de doentes não
urgentes para a Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Torres Vedras para serviço da
população das freguesias indicadas.

Votos

n.º

Tabela 2 – Vencedores do OPTV2021 – Projeto Supra Freguesia

Valor

JOÃO PEDRO
FERREIRA DA
SILVA

Campelos e
Outeiro da
Cabeça, Dois
Portos e Runa,
Santa Maria, São
Pedro e
Matacães,
Ventosa

Desporto e
cultura

843

43 000,00 €

RODOLFO
MANUEL
RICARDO
GOMES

São Pedro da
Cadeira, Silveira,
A dos Cunhados
e Maceira, Santa
Maria, São Pedro
e Matacães

Comportamen
tos cívicos,
ambientais e
solidários

414

34 129,00 €

MARIA
MANUELA
HORTAS DA
SILVA PACHECO

Todas

Comportamen
tos cívicos,
ambientais e
solidários

338

5 000,00 €

DAVID PEREIRA

Apoio a
grupos
vulneráveis
(mulheres,
Santa Maria, São
LGBTI,
Pedro e
crianças,
Matacães, Ponte
adolescentes,
do Rol e São
idosos,
Pedro da Cadeira
pessoas com
deficiência e
minorias
étnicas)

193

49 260,00€

Proponente

Freguesia/s

Área
Temática

De acordo com o n.º 1 do Artigo 24.º “Limites por áreas temáticas de intervenção” das
Normas de Participação do Orçamento Participativo de Torres Vedras, 5.ª Edição: «As
propostas apresentadas para a tipologia Projeto Supra Freguesia e para a mesma
área temática de intervenção não poderão ultrapassar 1/3 do respetivo orçamento
definido pela Câmara Municipal de Torres Vedras.»
Apesar de ter obtido 269 votos, o projeto n.º 35 – Skate Parques enquadra-se na
mesma área temática que o projeto 67 – SCUT – Formação com Saúde, “Desporto e
Cultura”, e, apesar de aquele ter obtido 269 votos, não integra a lista de vencedores.
3/11

No que concerne aos votos apurados para os 65 projetos a votação, os resultados são
os que se apresentam na Tabela 3:

5

Educação Física para
Adultos

7

Parque da Ermegeira

8

Parque Aventura

Modernização de equipamentos de aquecimento,
ventilação e ar condicionado (AVAC) dos balneários
das piscinas de A dos Cunhados para maior eficiência
energética e conforto; equipamentos para tratamento
da água e regulação do cloro e PH e Robot de limpeza
para o tanque da piscina.
Aulas de Atividade/Educação Física destinadas a
adultos (maiores de 18 anos), a realizar duas vezes
por semana/freguesia, de setembro a junho, em
pavilhões desportivos das freguesias aderentes, com
objetivo de combater a sedentarização e excesso de
peso da população e motivar para a prática da
atividade física.
Criação de parque verde e de lazer próximo ao Centro
Social da Ermegeira com mobiliário urbano (6
conjuntos de mesas e bancos, floreiras, papeleiras,
ecoponto, suporte para bicicletas, sinalética) e criação
de circuito de manutenção para usufruto da
comunidade da freguesia e população em geral.
Criação de parque de arborismo com 11
jogos/obstáculos para as crianças desenvolverem
competências como: mental, coordenação motora,
capacidade de superação, didática e entreajuda, com
percurso entre 50 a 80 cm do solo e não usa linha de
vida, pelo não será de auto utilização; zona de lazer e
zona de refeições.

Votos

Supra Freguesia

4

Modernização de
equipamentos das Piscinas
de A dos Cunhados

LÍDIA MATIAS
FARIA DA SILVA
NASCIMENTO

Área Temática

Todas

Inovação e
conhecimento

20

Supra Freguesia

3

Aquisição de módulo pré-fabricado para o Centro
Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz constituído
por kitchenette, WC, um quarto e um espaço
Acolher, Cuidar e Capacitar multifunções para acolhimento de pessoa/s ou
família/s em situação de emergência (pessoas sem
teto; mães solteiras; emigrantes) para a sua
autonomização e reinserção na comunidade.

JOÃO PEDRO
CANÁRIO LUCAS

Freguesia/s

Silveira, São
Pedro da
Cadeira, A
dos
Cunhados e
Maceira

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

28

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

36

Desporto e
cultura

57

Desporto e
cultura

51

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

168

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

229

HORÁCIO FÉLIX

Freguesia

Construção e manutenção de estrutura de aquário
(sem água) para lixo marinho recolhido em 48 ações
de limpeza nas praias do litoral; 12 ações de
construção de cinzeiros alcatruzes e 12 ações de
instalação dos mesmos nas praias do concelho.

Tipologia

A dos
Cunhados e
Maceira

PAULO DINIS
FAUSTINO
VALENTIM

Freguesia

Aquário Mar à Deriva

Criação de plataforma digital de democracia
participativa para centralizar informação e
ferramentas de participação pública com vista à
promoção de uma cidadania ativa, interessada e
informada nos processos de decisão do município de
Torres Vedras.

Proponente

A dos
Cunhados e
Maceira

PAULO DINIS
FAUSTINO
VALENTIM

Supra Freguesia

2

Plataforma online de
Democracia participativa

Descrição da Proposta

Todas

FABION CÉSAR
PEREIRA
MARQUES

Freguesia

1

Título da proposta

Maxial e
Monte
Redondo

TÂNIA
ADELAIDE
GODINHO
LOUREIRO
FERNANDES

Freguesia

n.º

Tabela 3 - Votos apurados por projeto

Carvoeira e
Carmões
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21

22

Aquisição de Veículo de
Transporte de Doentes

Freguesia
Supra Freguesia

Saúde

185

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

24

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

5

Desporto e
cultura

13

Ramalhal

Turcifal

Ventosa

JOÃO PEDRO
RICARDO
GOMES

Apoio a grupos
vulneráveis
São Pedro
(mulheres,
da Cadeira,
LGBTI, crianças,
Silveira e
adolescentes,
Ponte do Rol idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

SÉRGIO MIGUEL
NUNES
FERNANDES

Todas

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

ISMAEL
RODRIGUES

Campelos e
Outeiro da
Cabeça

CRISTINA
BAPTISTA
ONOFRE
GARRIDO

Campelos e
Outeiro da
Cabeça

SOFIA MARTINS
SARAIVA

Criação de um miradouro na Serra do Socorro com
moldura e baloiço panorâmico, realizado em madeira
natural, para usufruto da natureza e paisagem natural
da serra e envolvente.

ANA TERESA
GOMES
BOTELHO

Aquisição e montagem de equipamentos de cozinha
para dotar a Associação Paródias e Rapsódias, da
Ventosa, de elementos para apoio a eventos que se
realizam nas instalações da Associação.

VÍCTOR LINO
GOMES

Dotar as juntas de freguesia do concelho com
Destroçadores - Bio trituradores para cedência à
Destroçadores - Bio
população em substituição da queima. Este processo
trituradora - Preservar o
permite a utilização dos sobrantes para aplicação no
Meio Ambiente
solo, reduzindo as ervas, aumentando a retenção da
humidade e fertilização.
Aquisição de 50 fardas para a Banda de Música da
Renovação de Fardamento Casa do Povo de Campelos compostas por casaco,
- Banda de Música da Casa camisa, emblemas, chapéu, laço/gravata, calças e
do Povo de Campelos
saias, para substituição do fardamento atual, que tem
mais de 25 anos.
Requalificação do piso térreo e do espaço de recreio
da Escola 4G de Campelos para torná-la acessível a
Escola 4G - Acessibilidade e pessoas com mobilidade condicionada (cadeira de
mobilidade para todos
rodas e dificuldades motoras), dotando o edifício de
rampas e de uma instalação sanitária acessível a
pessoas com mobilidade condicionada.

1

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

HELENA ISABEL
RIBEIRO
FERREIRA RUNA

Aquisição de uma viatura para transporte de doentes
não urgentes para a ARCPA - Associação Recreativa e
Cultural da Praia da Assenta, adaptada para duas
cadeiras de rodas.

Infraestruturas
viárias,
segurança,
trânsito,
transportes
públicos e
estacionamento

Freguesia

19

Paródias e Rapsódias

21

Freguesia

18

Miradouro na Serra do
Socorro

Desporto e
cultura

Silveira

PEDRO MIGUEL
LOPES
FERREIRA

Dotar as enfermarias do Centro Hospital do Oeste de
Centro Hospitalar do Oeste LCD's para levar "conforto e companhia" a todos os
- Hospital de Torres Vedras utentes que, aquando da sua permanência naquela
- conforto e companhia
unidade hospital estão condicionados a largos
períodos sem a companhia de familiares ou amigos.
Criação de espaço verde e ginásio ao ar livre entre a
Rua Casal da Eira e a Rua João Brito Avelar, no
Incentivo à prática
Ramalhal, para que a população tenha ao seu dispor
desportiva
um espaço para a a prática desportiva para melhoria
da qualidade de vida e promoção da sua saúde.

Todas

Freguesia

17

Lombas redutoras de
velocidade na Charneca

Colocação de lombas rodoviárias, redutoras de
velocidade na zona da interseção entre a Avenida do
Frade e a Rua do Comércio, localidade da Charneca,
na Silveira, para incremento da segurança rodoviária
dos transeuntes e moradores.

418

Freguesia

16

JOAQUIM DA
TRINDADE
BAPTISTA
FERREIRA

Desporto e
cultura

Freguesia

15

Companhia de Dança de
Torres Vedras

Criação de Companhia de Dança de Torres Vedras
para sensibilizar a comunidade para a Dança através
de projetos artísticos que fomentem a cultura,
divulgando o concelho de Torres Vedras, com a
realização de quatro criações com espetáculos de
diversos repertórios, que poderão ser transportadas
para a rua ou em formato streaming.

Dois Portos
e Runa

Supra Freguesia

14

ANDRÉ FILIPE
TOMÁS
FERREIRA

Supra Freguesia

13

Aquisição de uma viatura usada para a Banda
Filarmónica da Ribaldeira para transporte dos
instrumentos musicais e dos músicos para ensaios e
serviços dentro e fora da freguesia.

Freguesia

12

Aquisição de viatura para
apoio à Banda da
Sociedade Filarmónica da
Ribaldeira

Freguesia

9

108

82

Desporto e
cultura

41

Ciclovias e
mobilidade
pedonal

23
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26

MARIA
MANUELA
HORTAS DA
SILVA PACHECO

Freguesia
Freguesia

Freiria

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

89

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

338

Educação e
juventude

454

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

4

Ciclovias e
mobilidade
pedonal;
Infraestruturas
viárias,
segurança,
trânsito,
transportes
públicos e
estacionamento

53

Desporto e
cultura

110

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

32

Desporto e
Cultura

19

TOMÁS
ANTUNES
RICARDO

Carvoeira e
Carmões

29

Infraestruturas de
circulação pedonal de
acesso a jardim e Escola
Básica de São Pedro da
Cadeira

Criação de percurso pedonal desde a Escola Básica de
São Pedro da Cadeira até ao Parque Verde e
colocação de duas passadeiras, uma no parque e
outra junto à farmácia na mesma localidade, com
vista ao melhoramento das acessibilidades pedonais.

JOANA FILIPA
GARNECHO DE
ABREU

Freguesia

Silveira

São Pedro
da Cadeira

30

Substituição dos telhados
do balneário do SCUC e
estrutura de apoio

Substituição das telhas de fibrocimento com amianto,
reparação de infiltrações dos telhados do balneário e
estrutura de apoio do Sport Clube União Campelense
para a melhoria das condições dos utilizadores.

RÚBEN
MANUEL
HENRIQUES
MACIEIRA

Freguesia

JOÃO PAULO
MATIAS
MARQUES

Campelos e
Outeiro da
Cabeça

31

Pedalar Sem Idade Torres
Vedras

Implementação do movimento Cycling Without
Age/Pedalar Sem Idade no Município de Torres
Vedras, para que os idosos e as pessoas com
mobilidade reduzida possam desfrutar de passeios de
bicicletas, preparadas especialmente para o efeito,
com dois lugares à frente e conduzidas por
voluntários.

JOSÉ HENRIQUE
FERREIRA DE
LIMA

Supra Freguesia

Todas

Todas

32

Escada de Emergência e
Pintura Exterior Casa da
Cultura Salão Paroquial

Execução da escada de emergência em estrutura
metálica no exterior da Casa da Cultura e Salão
Paroquial da Ponte do Rol e pinturas exteriores do
edifício.

LUIS CARLOS
RITO FRANCO

Freguesia

27

Instalação de Agulhões nas farmácias aderentes do
concelho e no Centro Hospitalar do Oeste para
Seringas só no Agulhão
recolha, tratamento e destino final de resíduos
potencialmente contaminados, de medicamentos
injetáveis, utilizados em regime ambulatório.
Construção de casa abrigo para o campo escutista do
Obras construção do
Agrupamento 1183 Silveira dotada de instalações
Campo Escutista do
sanitárias para a segurança e higiene das atividades
Agrupamento 1183 Silveira de campo dos escuteiros do agrupamento da Silveira
e de outros grupos de jovens da freguesia.
Construção de um parque de merendas com mesas,
Construção de um Parque churrasqueiras e baloiço panorâmico, perto da pista
de Merendas perto da
de motocross, na União de Freguesias da Carvoeira e
Pista de Motocross
Carmões, para usufruto dos munícipes, utilizadores da
pista e visitantes da freguesia.

MARIA AMÉLIA
GORJÃO
VALENTIM

174

Supra
Freguesia

25

Aquisição de viatura usada de 9 lugares com
plataforma elevatória para a Casa do Povo da Freiria
para deslocação de utentes com mobilidade
condicionada a serviços externos, nomeadamente
para consultas e tratamentos.

Desporto e
cultura

Freguesia

24

Viatura de 9 lugares com
plataforma elevatória para
a Casa do Povo da
Freguesia de Freiria

Dois Portos
e Runa

Freguesia

23

Requalificação do Parque de Jogos Dr. João Miguel
Requalificação /
Lourenço Gomes, no Furadouro, nomeadamente
VERA LÚCIA
Melhoramentos no Parque
pinturas, novas balizas, substituição das redes, criação DIOGO DOS
Jogos Dr. João Miguel
de parque infantil com duas mesas e bancos e
SANTOS
Lourenço Gomes
reparação de portões.

Ponte do Rol
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Supra Freguesia
Freguesia

38

Construção de estrutura
para criação escada
exterior

Dotar o Centro de Acolhimento de São Pedro da
VITOR DOS
Cadeira de uma escada exterior em estrutura metálica
SANTOS
de aço carbono para ligação entre pisos, que servirá
GAGEIRO
também de escada de emergência.

Freguesia

São Pedro
da Cadeira

Pratica desporto na tua
aldeia

Obras de remodelação do edifício e aquisição de
tabelas para o Grupo Desportivo Recreativo Cultural
Casalinhense para evitar infiltrações e para a melhoria
das condições necessárias à prática das várias
modalidades, em particular as patináveis.

Freguesia

Silveira

39

HÉLDER JOSÉ
SANTOS DA
SILVA

41

ASPA sobre Rodas Aquisição de uma viatura
de 9 lugares

Aquisição de uma viatura usada de 9 lugares para a
ASPA - Associação de Solidariedade e Promoção de A
dos Cunhados, para permitir assegurar as respostas
sociais da associação, de creche, pré-escolar e CATL.

CLÁUDIA SOFIA
FERREIRA
MIGUEL

42

Compra de Carrinha para
distribuição de almoços

Aquisição de uma carrinha para fibrar para a
Associação de Socorros da Freguesia de Dois Portos,
com o objetivo de cumprir todos os requisitos na
distribuição dos almoços aos idosos no apoio
domiciliário.

CÉLIA PARDAL

43

Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha
para apoio a eventos das Associações de âmbito
Cozinha do povo "Maceira"
cultural, desportivo ou ambiental, existentes na
freguesia, com a gestão do Centro Social da Maceira.

MÁRIO
ESTANISLAU

44

Iluminação amiga do
ambiente

Substituição dos projetores do campo de futebol do
GDRC Casalinhense, da Silveira, para redução do
consumo energético e da pegada ecológica, aumento
da segurança dos atletas e familiares e promoção do
desporto na freguesia.

NUNO
ALEXANDRE
CRUZ DOS
SANTOS

45

Parque Infantil e de
merendas nas Lapas
Grandes

Construção de um parque infantil e de merendas nas
Lapas Grandes, Monte Redondo, com baloiço,
escorrega, cão-mola, 3 mesas para piquenique e 1
banco de jardins.

ÁLVARO PAULA
REIS

Desporto e
cultura

187

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

237

Desporto e
cultura

1

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)
Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

Freguesia

Ponte do Rol

DAVID JOSÉ
RODRIGUES
ROQUE DOS
SANTOS

269

A dos
Cunhados e
Maceira

Freguesia

Aquisição de materiais e equipamentos para dotar a
Sede da Juventude Musical Ponterrolense Associação BJMP de secretárias, móveis para arquivo,
mesas de escola, cadeiras, mesas para a copa, um
roupeiro, projetores, uma mesa de gravação de som e
colunas e eletrodomésticos para a copa.

Desporto e
cultura

Dois Portos
e Runa

Freguesia

36

Aquisição de mobiliário e
equipamento escolar para
a Juventude Musical
Ponterrolense —
Associação BJMP

PEDRO MIGUEL
FERREIRA
BAPTISTA

A dos
Cunhados e
Maceira

Desporto e
Cultura

450

Freguesia

Skate Parques

Silveira

Desporto e
cultura;
Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

85

Freguesia

35

Instalação de rampas amovíveis para a prática de
skate e outros desportos de modo a criar condições
para que os jovens das regiões envolvidas possam
praticar exercício físico em várias modalidades, ao ar
livre, e ajudá-los a seguir os seus sonhos de puderem
vir a ser campeões de desportos radicais.

Campelos e
Outeiro da
Cabeça,
Carvoeira e
Carmões,
Dois Portos
e Runa,
Maxial e
Monte
Redondo,
Ponte do
Rol, Santa
Maria, São
Pedro e
Matacães,
Silveira

Maxial e
Monte
Redondo

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

11
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46

230

Freguesia

122

Silveira

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

32

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

39

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

46

Desporto e
cultura

47

Desporto e
cultura

575

A dos
Cunhados e
Maceira

Infraestruturas
viárias,
segurança,
trânsito,
transportes
públicos e
estacionamento

34

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

14

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

65

Desporto e
cultura

5

Reparação das paredes interiores do Centro de Saúde
da Freiria, através de colocação de isolamento para
combater infiltrações e repintura para dotar o espaço
de condições para a prestação de cuidados de saúde.

GUILHERME
FILIPE

Freiria

52

Preservar para quem vem
depois

Impermeabilização da Casa do Povo de Monte
Redondo no que se refere a caixaria, pintura de
paredes interiores e isolamento exterior de algerozes
e caleiras.

ALFREDO
MANUEL
LOURENÇO
BENTO

Maxial e
Monte
Redondo

Ping-Pong para TODOS!

Instalar nas freguesias do concelho 20 mesas de Ténis
de Mesa ao ar livre, com boas acessibilidades,
permitindo a prática desportiva a crianças, jovens,
idosos e pessoas com mobilidade reduzida,
promovendo a saúde e a inclusão.

NUNO MIGUEL
CASTRO
BETTENCOURT

Todas

Biblioteca Igual

Criação de uma biblioteca pelo IPA - Associação para a
Promoção da Igualdade, que visa a fomentação de
uma literacia mais plural e diversa, sobre as temáticas
da Igualdade, dos Direitos das Mulheres, dos Direitos
LGBTQ+.

CARLOS DANIEL
DE OLIVEIRA
GALIANO
CARREIRA

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Escola Primária de A dos
Cunhados - Acessos e
Segurança no seu entorno

Criação de condições de segurança no acesso à Escola
Primária de A dos Cunhados, com a colocação de
lombas rodoviárias, passadeira e demais sinalização
vertical e horizontal para redução da velocidade no
local.

59

INCLUIR+ um Projeto de
Intervenção Social e
Comunitária

60

Ecocentro Móvel

61

Reza a estória, Torriense Mostra do património
cultural popular e
arquitetónico do concelho

Clube de Costura Sénior - aquisição de materiais,
divulgação e apoio técnico para valorização de artes
manufaturadas e capacitação de 15 seniores através
de um trabalho semanal de 6 horas e realização de 12
ações inter geracionais, nas escolas, nas IPSS's e
Instituições públicas.

Aquisição de um Econcentro Móvel, preparado para
receber diferentes s de resíduos, que se desloca pelas
freguesias do concelho em períodos previamente
agendados para reciclagem de toners e tinteiros, CD's
e DVD's, lâmpadas, pequenos eletrodomésticos,
pilhas e acumuladores portáteis, embalagens de
tintas, cabos elétricos, entre outros.
Edição de dois livros sobre figuras históricas do
concelho de Torres Vedras: 1º volume (direcionado
para jovens e crianças) - descoberta de heróis locais
escondidos por detrás de figuras carismáticas de cada
freguesia; 2º volume (para todas as idades) dedica-se
aos mesmos locais apresentados no primeiro livro
com os mesmos e/ou outros esquiços, mas
pormenorizados com fotografias e textos para adultos
interessados na nossa história local.

SARA ROSÁRIO

INÊS SALGADO

Freguesia

56

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

JOSÉ
FRANCISCO
DAMAS
ANTUNES

Supra Freguesia

54

Todas

EMANUEL DOS
SANTOS SILVA

Supra Freguesia

53

Freguesia

51

Reparação das paredes
interiores do Centro de
Saúde de Freiria

Freguesia

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

Freguesia

PAULO
ANSELMO
GOMES
FERREIRA

Ramalhal

Supra Freguesia

Recuperação de toda a estrutura do telhado da
Recuperação da sede social Associação Recreativa e Desportiva de Caixeiros para
dos Caixeiros
melhoria da eficiência energética e condições do
edifício.

PAULO MORAIS

Freguesia

50

Fecho dos vãos do Centro Comunitário de Santo
António do Ameal, através da colocação de estruturas
em alumínio e vidro nas portas e janelas, para
preservar os espaços e equipamentos, garantindo a
segurança no apoio às festividades e eventos.

Freguesia

48

Fecho de vãos na obra do
Centro Comunitário de
Santo António do Ameal

Todas
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ISABEL
FERREIRA DA
SILVA

67

68

Ramalhal

Campelos e
Outeiro da
Cabeça, Dois
Portos e
Runa, Santa
Maria, São
Pedro e
Matacães,
Ventosa

Silveira

DAVID PEREIRA

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães,
Ponte Rol e
São Pedro
da Cadeira

ALEXANDRE
MIGUEL MAIA
NOGUEIRA
CHAVES

São Pedro
da Cadeira

Santa Maria
São Pedro e
Matacães, A
dos
Cunhados e
Maceira e
Campelos e
Outeiro da
Cabeça

CARLA PATRÍCIA
DUARTE
FERREIRA

SCUT : Formação com
Saúde

Criação e apetrechamento de uma sala de saúde no
SCUT - Spot Club União Torreense, dotada de um
profissional de saúde, com o objetivo de garantir uma JOÃO PEDRO
maior e melhor monitorização aos atletas do clube em FERREIRA DA
formação nas freguesias identificadas, assim como
SILVA
prestação de cuidados de saúde básicos, realização de
tratamentos e monitorização dos jovens atletas.

Parque de Merendas e
Percurso Pedonal na
Boavista, Praia Azul

Construção de parque de merendas e estacionamento
num pinhal do município de Torres Vedras, na
Boavista, próximo da Praia Azul com instalação de 6
ANDRÉ DUARTE
mesas, 4 papeleiras, sinalética e aplicação de saibro
BAPTISTA
na zona de merendas e a delimitação do parque com
prumos de madeira.

69

Aquisição de viatura de transporte de doentes não
Aquisição de uma viatura urgentes para a Cruz Vermelha Portuguesa para transporte de doentes Delegação de Torres Vedras para serviço da
não urgentes, CVP Torres população das freguesias indicadas.
Vedras

70

Viatura de transporte para
a comunidade sénior
praticar desporto

Aquisição de viatura usada de 9 lugares para a
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da
Coutada, com vista ao transporte da comunidade
sénior, jovem e de todos os munícipes da freguesia
para a prática desportiva.

Programa de estimulação
Pré-académico - PEPA

Dotar os Jardins de Infância do Agrupamento de
Escolas Padre Vítor Melícias de uma equipa
multidisciplinar especializada para minimizar o
impacto do distanciamento social, confinamentos e
encerramento de escolas. Estimular e acompanhar o
desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe
experiências enriquecedoras, adequadas à faixa etária
e preparar a criança para a nova etapa do seu
percurso.

71

Freguesia

Criação de um circuito de manutenção e ginásio ao ar
livre em Vila Facaia, Ramalhal, para estimular e
aumentar a prática da atividade física ao ar livre e
contribuir para melhorar a saúde física, social,
cognitiva, psicológica e mental das populações.

Freguesia

66

Circuito de manutenção e
Ginásio ao Ar Livre de Vila
Facaia "A Nossa Ilha"

Ventosa

Freguesia

ANA RITA
SANTOS

Supra Freguesia

Aquisição de uma viatura usada para o Centro Social
de São José, em Arneiros, Ventosa, para prestação de
cuidados aos utentes e apoio à comunidade.

Freguesia

Aquisição de viatura usada
- Centro Social São José

Supra Freguesia

64

Silveira

Freguesia

Crescer a Sentir

Supra Freguesia

62

Implementação do programa de educação emocional
"Crescer a Sentir" destinado a crianças do pré-escolar
a 1.º ciclo da Silveira, que visa o apoio às crianças e
agentes educativos a desenvolver a autoconsciência e
regulação emocional, resiliência, empatia e
compaixão e realização de 12 ações de Mentorias
Entre Pais.

JOANA BEATRIZ
MOREIRA
FONTES
MIGUEL

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias
étnicas);
Educação e
juventude
Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias
étnicas);
Educação e
juventude

13

80

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

148

Desporto e
cultura

843

Espaço público,
espaços verdes e
ambiente natural

10

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

193

Desporto e
Cultura

139

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

58
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Freguesia
Supra Freguesia
Freguesia

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Freguesia

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Freguesia

77

Todas

Ponte do Rol

RODOLFO
MANUEL
RICARDO
GOMES

Supra Freguesia

76

Freiria

São Pedro
da Cadeira,
Silveira, A
dos
Cunhados e
Maceira,
Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

CARLA NEVES

Freguesia

74

Aquisição de materiais e reabilitação do espaço do
Sítio do Mocho e realização de ações de sensibilização
com a comunidade local e com as escolas sobre
agricultura sustentável, nomeadamente com a
realização de workshops de culinária com
ingredientes provenientes da horta biológica.
Aquisição e transformação de duas viaturas usadas
para a Associação Sítio do Mocho: 1) carrinha com
plataforma elevatória para recolha de excedentes
agrícolas e industriais para agregados carenciados,
Cidade em movimento:
para promoção de uma economia circular e
Recolha de Excedentes e
sustentável. Criação de plataforma digital para
Autocarro itinerante para
divulgar o projeto e potenciar as interações entre
apoio a grupos vulneráveis
empresas e particulares; 2) autocarro de passageiros
itinerante para atividades junto de grupos vulneráveis
das freguesias e passível de ser requisitado por
qualquer associação do concelho.
Criar uma Academia de Artes Circenses no Sporting
Clube de Torres Vedras dotando-a de Malabares,
Trapézio, Arame (autónomo), Bolas de Malabares,
CIRCOESTE- Academia de
Monociclos, Tecidos, Mastro chines, Andas, entre
Artes Circenses no Sporting
outros, para que as crianças e jovens possam usufruir
Clube de Torres
desta modalidade artística. Pretende-se utilizar as
artes circenses para promover competências sociais e
individuais nos jovens.
Sítio do Mocho:
Desenvolvimento e
reabilitação de espaço
multidisciplinar

Carvoeira e
Carmões

MADALENA
FERREIRA DA
SILVA BASTOS

MADALENA
FERREIRA DA
SILVA BASTOS

CATARINA
RODRIGUES DA
SILVA

79

Criação de Espaço de
Formação e Apoio ao
Estudo no Sporting Clube
de Torres

Apetrechamento de espaço de formação com
mobiliário para apoio ao estudo no Sporting Clube de
Torres, que permita auxiliar e acompanhar os atletas
no que concerne às suas atividades escolares.

FRANCISCO
CÂNDIDO

80

Construção de casa/abrigo
em madeira para apoio a
acampamentos em Ponte
do Rol

Construção de casa/abrigo em madeira tratada de um
piso para apoio a atividades escutistas e realização de
acampamentos em segurança, a ser implementada
num terreno denominado Bemposta e Valico, em
Ponte do Rol.

FERNANDO
JOSÉ CALDAS
COSTA

"Guardião do Oceano:
Vamos TransforMAR o
Oeste"

Desenvolvimento de ações de limpeza individuais e
em grupo em áreas de contexto marítimo, fluvial e
urbano, e, de uma plataforma online para partilha de
conteúdos; campanhas de sensibilização e educação
ambiental, e de atividades (em todas as escolas do 1º,
2º e 3º ciclos do concelho), que conduzam à formação
de jovens cidadãos ambientalmente mais
responsáveis e participativos na defesa do ambiente.

84

86

Passeio de circulação fácil

Recuperação do Recreio

Melhoramentos da acessibilidade à Universidade
Sénior de Torres Vedras com a reabilitação da Rua
António França Borges, nomeadamente com a
construção de um corredor central ao longo da rua
com uma faixa em lajeta.

LUÍS MANUEL
GOMES
CARIMBO

Freguesia

83

Implementação de floresta de árvores e arbustos
nativos de Portugal, na freguesia de Carvoeira e
Implementação de Floresta Carmões, para sequestro de carbono atmosférico,
Nativa para Captura de
com o objetivo de mitigar as consequências da
Carbono da Atmosfera
indústria e comércio da freguesia, valorizando a fauna
e flora indígena do país, preservando o ecossistema e
envolvendo a comunidade.

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Recuperar as condições de recreio da APECI Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas,
através da substituição da cobertura e delimitação do
espaço com a intenção de criar uma área luminosa e
termicamente confortável para os utentes,
permitindo a sua utilização em sistema de
rotatividade para atividades físicas e de lazer com
acompanhamento técnico.

DUARTE DA
SILVA FARIA
LUCAS

Freguesia

82

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

69

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

78

Desporto e
cultura

1

Educação e
juventude

15

Educação e
juventude

26

Comportamentos
cívicos,
ambientais e
solidários

414

Espaço florestal e
agrícola

8

Infraestruturas
viárias,
segurança,
trânsito,
transportes
públicos e
estacionamento
Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)
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59

233

RUI MANUEL
PEREIRA
DUARTE

90

Obras na ACR Arruda e
Sendieira

Substituição da cobertura do edifício da ACR Arruda e
Sendieira por chapa tipo sandwich, colocação de
caleiras e muretes para evitar escorrência de água nas
paredes.

IRENE ROQUE
DOS SANTOS
JORGE

Freguesia

Aquisição de uma viatura de 9 lugares para o Centro
Comunitário de Torres Vedras - CAT Renascer, para o
transporte de crianças dado que carrinha existente
para transportar crianças cessa este ano o seu tempo
de vida útil.

Freguesia

87

Aquisição de viatura de 9
lugares para transporte de
crianças

Santa Maria,
São Pedro e
Matacães

Apoio a grupos
vulneráveis
(mulheres,
LGBTI, crianças,
adolescentes,
idosos, pessoas
com deficiência e
minorias étnicas)

60

Freiria

Habitação,
urbanismo e
reabilitação
urbana

87

Notas:
O projeto 68, Parque de Merendas e Percurso Pedonal na Boavista, Praia Azul, no decorrer da fase de
Votação dos Projetos, encontrava-se a ser implementado, pelo que não foi possível retirar o mesmo da
votação;
A proponente do projeto 83, Implementação de Floresta Nativa para Captura de Carbono da Atmosfera,
desistiu do mesmo no dia útil anterior ao início da votação dos projetos, não tendo sido possível retirar o
mesmo da votação.
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