
Votação 
de Projetos
21 de maio a 21 de junho

Percurso pedonal Guia - Zona Comercial da Guia1

Criação de percurso pedonal com uma extensão total de cerca de 1 km que permita a 
deslocação a pé entre o centro urbano da Guia e a Zona de Comércio, indústria e Serviços 
da mesma localidade. Esta proposta localiza-se a sul da urbanização Quinta dos Álamos, 
pressupõe o alargamento das vias existentes e a construção de passeio com 2, 5 metros que 
complemente a atual oferta.

Valor: 100.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 661

Parque Verde Urbano do Montechoro 2

Requalificação do espaço verde junto à Rua Manuel Teixeira Gomes, usualmente 
designado “Jardim das Pedras”. Esta proposta inclui plantações, colocação de mobiliário 
urbano em pedra, criando áreas de lazer, parque de merendas e uma área desportiva 
multi-treino (banco de abdominais, espaldares, barras e outros equipamentos).

Valor: 75.300, 00 €   ||   Telefone: 289 599 662

Ginásios de ar livre para todos - Parque Verde Urbano e Parque da Alfarrobeira3

Criação de áreas de lazer e desporto com vista à promoção do exercício físico e do 
bem-estar da população. Esta proposta inclui intervenções em duas localizações (Parque 
Verde Urbano e Parque da Alfarrobeira) e pressupõe a instalação de equipamentos 
adequados a diferentes públicos-alvo: população em geral, crianças, seniores e cidadãos 
com mobilidade condicionada.

Valor: 100.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 663

Ligação pedonal Terminal Rodoviário - Escola Básica e Secundária de Albufeira4

Construção de passeio com 2 metros de largura e uma extensão total de cerca de 600 m que 
complemente a ligação pedonal entre o Terminal Rodoviário de Albufeira e a Escola Básica 
e Secundária de Albufeira, nomeadamente na Estrada de Vale Pedras e na Rua do Gamito. 
Esta proposta visa a promoção da mobilidade, a segurança rodoviária de todos, em 
particular das crianças e jovens.

Valor: 100.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 664

Reabilitação da zona de recreio da Escola Básica n.º 1 de Albufeira5

Valorização da zona de recreio da Escola Básica n.º 1 de Albufeira sita na Avenida do Ténis. 
Esta proposta inclui a construção de um parque infantil, a colocação de estrutura de 
protecção sobre o campo de jogos, a construção de duas estruturas de sombreamento com 
cerca de 140 metros quadrados e o prolongamento do telheiro existente na entrada da 
escola, proporcionando melhores condições e maior conforto e segurança a todas as 
crianças. 

Valor: 40.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 665

Acessibilidade e mobilidade para todos em Paderne6

Intervenção de promoção da mobilidade para todos no núcleo urbano da aldeia de 
Paderne. Esta proposta visa a intervenção nos principais arruamentos e edifícios públicos, 
através da eliminação de barreiras arquitectónicas (desvio de postes de iluminação e 
sinalética), rebaixamento de passeios, criação de passadeiras, marcação de estacionamento 
para pessoas com mobilidade reduzida e rampeamentos. 

Valor: 23.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 666

Requalificação do Caminho da Cabeça Aguda - Paderne7

Requalificação e pavimentação do caminho da Cabeça Aguda na freguesia de Paderne, 
nomeadamente entre a Ponte do Parral e o limite da freguesia na ligação a Alte, com uma 
extensão total de 1400 metros. Esta proposta pressupõe a pavimentação do caminho com 
3 metros de largura, idêntica ao dos troços confinantes. 

Valor: 60.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 667

Requalificação do Polidesportivo da Guia8

Requalificação do polidesportivo da Guia com vista à melhoria das condições para prática 
desportiva e para lazer. Esta proposta prevê a construção de rampa de acesso à área 
desportiva, remodelação e adaptação das instalações sanitárias para pessoas com 
mobilidade reduzida, construção de palco, vedação, áreas de apoio e execução de pilares 
técnicos (electricidade, águas e esgotos).

Valor: 54.500, 00 €   ||   Telefone: 289 599 668

Estrutura de Proteção da Chuva do Jardim de Infância da Guia 9

Construção de uma estrutura de protecção da chuva e sombreamento no Jardim de 
Infância da Guia, com 40 metros de comprimento e 2 metros de largura. Esta proposta 
permitirá a ligação entre o edifício das salas de aula e o refeitório proporcionando 
melhores condições e maior conforto e segurança a todas as crianças.

Valor: 8.000, 00 €   ||   Telefone: 289 599 669

Votação por telefone: efetue chamada para o número indicado.

Votação presencial: Paços do Concelho; instalações das Juntas de Freguesia; 

Biblioteca Municipal; Piscinas Municipais;  Galeria Municipal Samora Barros

e Pavilhão Desportivo de Albufeira

Orçamento
Albufeira

Participativo


