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N.º Proponente Título Solução

25 Alexandrina Buimistru Dia destinado ao convívio entre jovens Um dia de convívio entre jovens (atividades ao ar 
livre).

27 Rdsc 1109 Acesso facilitado a cadeirantes em espaços públicos Construção de rampas e pisos de fácil acesso ou 
manutenção das já feitas.

63 Turma 8J Corrida interescolar de carrinhos de rolamento Organizar uma corrida de carrinhos de rolamento 
entre as escolas do nosso concelho.

86 AB Team Solidão dos idosos Faríamos uma atividade com eles, ir aos lares ou 
eles virem as escolas.

90 Torneios Team Torneio de Esports Solidário 
Organizar um torneio de e-sports - inscrição 1 kg 

de alimentos para contribuir para uma organização 
solidária em MMA.

127 R.I.J.A. Campanha de sensibilização contra o abandono de 
animais e os maus-tratos. Campanha de sensibilização nas escolas de MMA

AÇÃO SOCIAL



Orçamento Participativo Massamá e Monte Abraão.

N.º Proponente Título Solução

3 Novas adultas Escolas sustentáveis Instalação de ecopontos em todas as escolas da 
freguesia.

11 BMBTS Fim-de-semana verde MMA Organizar um fim-de-semana temático sobre o meio 
ambiente (palestras e workshops prático).

55 Inês Fonseca Fim-de-semana de jogos tradicionais Organizar um fim-de-semana com jogos 
tradicionais.

71 rodrigo diogo Recolha de lixo Apanhar o lixo e o plástico nas ruas de Massamá e 
Monte Abraão. 

73 MMM a MMMA Limpeza de Massamá e Monte Abraão Organizar um fim-de-semana para a limpeza da 
freguesia. 

AMBIENTE
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N.º Proponente Título Solução

23 Josefa Lucrécia Aulas de autodefesa (ccji) Estas aulas permitem aos jovens aprenderem a 
defender -se.

29 Janira Sequeira Massamá e Monte Abraão a dançar
Fazer 1 semana de aulas diferentes de dança ao 

ar livre. Possíveis convidados:
Cifrão, Blaya, Rita Pereira.

CIDADANIA
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N.º Proponente Título Solução
31 Pedro Santos Studiobelo - 100paciência Comprar equipamento para a criação do estúdio.

43 Daniela Lima Got talent Massamá Fazer uma competição entre o Top 10 de cada 
escola.

56 Anna Santos Três culturas de uma vez Criar um evento para conhecer outras culturas. 
62 Gonçalo Rodrigues Cinema ao ar livre Construir um cinema ao ar livre. 

66 Alexandra Hedinara "se o clima é divertimento então venha 
divertir-se"

Dinamizar sessões de cinema ao ar livre; traz um 
bem alimentar.

78 Carolina Crespo Cinema drive in mma Organizar um festival de cinema drive in aberto as 
todos os alunos e aos pais.

85 AB Team Os jovens convivem pouco Fazer uma festa das cores.

92 MNEA Arte em MMA Fazer workshops de diferentes tipos de artes com 
várias artistas.

107 DA Cria a tua própria Banda Desenhada. Criar um torneio anual de BD e realizar workshops 
por professores especializados.

112 Lola y Bimba Cinema ao ar livre Fazer durante um fim-de-semana um cinema ao ar 
livre grátis para todos.

113 Os patinhos feios Cinema ao ar livre Fazer uma sessão de cinema ao ar livre na Quinta 
das Flores. 

117 Grupo 2-11ºA Cinema ao ar livre Fazer um festival de cinema ao ar livre. 

128 AADP Eventos ao ar livre Organizar nos parques, ao ar livre, vários tipos de 
eventos de pintura, ioga, cinema, dança.

136 Fast Furious Sessões de cinema ao ar livre Sessões de cinema ao ar livre.

142 Moranguinhos Got Talent MMA Organizar um Got Talent em MMA

CULTURA
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N.º Proponente Título Solução
6 Sp4rrow Campeonato de e-gaming Evento de e-gaming no fim de semana.

10 A & R Esgrima Praticar aulas de esgrima.

15 Gui Portela Like snooker Organizar campeonato de snooker no verão.

34 Mariana Poça Se estiveres aborrecido, dá asas ao teu 
movimento

Realizar uma aula de desporto na Quinta das Flores, onde 
haverá um café, onde se paga com plástico.

44 Juelton Castro Torneios interescolar Fazer torneio para que haja mais interações 

52 Afonso Janelas Torneio de arco e flecha Organizar um torneio onde se ensina as pessoas a usar 
um arco e flecha.

57 Rui Ximenes Sports street Organizar ligas de desporto de ruas ( futebol, basket, ténis 
e outros desportos).

59 Daniel Fernandes Skatistas Workshop de Skate

65 DLM LPS Liga escolar Fazer um campeonato escolar de futebol do 5°ano ao 
12°ano.

67 Matilde Jorge Bubble football Realizar um torneio de bubble football.

79 Eder Lopes Monte Abraão e Massamá cup 2021 Criar um campeonato de fifa 2v2.

80 MAB Sports Street Fazer um torneio de basquete e futsal -pintar "O Mural da 
Amizade”
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DESPORTO
N.º Proponente Título Solução

83 Preto no Branco Basquete interescolar Organizar um torneio de basquete entre todas as escolas 
da freguesia 

89 Anti Protázio Monte Abraão e Massamá Cup Criar um campeonato de Fifa 2x2

91 CEI Torneio interescolas de futsal Fazer um torneio de futsal entre todas as escolas do 2 e 3 
ciclo.

93 NRA Torneio de futebol entre escolas do 5º até ao 7º 
ano

Realizar um torneio de futebol entre as várias escolas 
entre o 5º e 7º ano.

94 GAming team Campeonato de Jogos Evento de gaming no fim-de-semana na escola.

98 ALMM Olimpíadas da Massamá e Monte Abraão Fazer um torneio entre escolas com várias desportos

101 Fábio e Gabriel Torneio E-sports Forza Horizon4 O projeto decorre em casa e quem ganhar recebe um 
pack lendário de carros raros e sFree Wneel Spin.

102 4 god life Torneio de Desporto 

Fazer um torneio em parceria com o JOMA e Real Sport 
Clube, com os seguintes desportos: futebol, andebol, 

ginástica acrobática, corrida de velocidade e resistência e 
todo o tipo de saltos.
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N.º Proponente Título Solução 

103 Putinhos Mais Desporto Promover aulas de parkour e futebol.

104 Francisco e Ronaldo Torneio de Roblox Organizar um torneio de Roblox em MMA.

111 Minecoafteos Torneio de Ping Pong Fazer um torneio de ping pong entre todas as escolas de 
MMA.

114 Quarteto Fantástico Torneios interescolar de diversos desportos Realizar Torneios inter-escolas de diversos desportos 

119 As Barbies com barba As Barbies  do Andebol A criação de um torneio de andebol interescolar da junta de 
freguesia de MMA.

121 Grupo 2 Workshop de Snooker Criar um torneio de snooker de MMA.
122 JJMB Alunos nas ondas Dinamizar aulas de surf experimentais grátis.
123 FMLJ Torneio de Basket Fazer um torneio de basquete em MMA.
124 Dinossauros das Selfies Fazer um campeonato de basket Fazer um torneio de basquete na freguesia.

126 Desportistas Treinos de ginástica e de futebol grátis ao fim da 
semana.

Propiciar treinos das atividades mencionadas grátis para 
todos os alunos de MMA.

133 ACL Desporto no fim de semana ! Fazer uma competição entre escolas de Massamá e Monte 
Abraão com desportos diferentes.

134 MJ Karts Corrida de Karts Fazer corridas de Kart num fim-de-emana em MMA.
135 Awesome Basket Organizar um campeonato de basket nas escolas.
139 IJMT Torneio de Lazer Tag Realização de um torneio de LazerTag
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EDUCAÇÃO

N.º Proponente Título Solução

13 M & M A voz do silêncio Realizar workshops/aulas, abertos a toda a comunidade, 
sobre Língua Gestual.

24 Luís Massano Preparação para a vida - economistas Propomos várias sessões, em várias escolas da freguesia, 
sobre a literacia financeira.

26 Jeovani Quissanga Programação para todos!!! Fazer um workshop de programação.

28 Neuza Silva A rádio escolar como ferramenta educativa Criar uma rádio escolar.

40 Madalena Martins Rádio/jornal escolar Criar uma rádio escolar.

42 Diego Costa Impressoras 3d para cada escola da freguesia. Distribuir impressoras 3D pelas escolas.

50 Rúben Esperto Aulas de programação Criar aulas de programação. 

137 Os cinco em ação Hidratação com qualidade Colocar bebedouro nas escolas e oferecer garrafas de inox 
aos alunos 
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ESPAÇOS PÚBLICOS
N.º Proponente Título Solução
21 Inês Gomes Telheiros no parque quinta das flores Telheiros no parque da Quinta das Flores.

37 Novas adultas Drive in Massamá
Requalificar espaços (descampados) para  realização de 

sessões de cinema ou de concertos ao ar livre, no formato 
de drive in.

76 Inês Pereira Todos com o mesmo direito à diversão 
Instalação de equipamentos infantis para todas as 

crianças, (com limitações físicas e motoras) no parque 
urbano Quinta das Flores. 

96 Uebani Paragem de Bicicleta Colocar estacionamento de bicicletas dentro da cada 
escola em MMA

109 JTJ Carregadores para telemóveis Colocar carregadores para os equipamentos eletrónicos 
(ficha USB) nos parques de MMA-pelo menos em um.

115 Os Florzinhas Telheiros no Parque Quinta das Flores Gostávamos que existisse telheiros no parque da Quinta 
das Flores.

130 PTO Quem apanhar mais plástico ganha um prémio Organizar um concurso no qual quem apanhasse mais 
plástico da freguesia ganharia um prémio.

140 Os cavacos (póneis) Rampas Construir rampas para um acesso +igual.



Orçamento Participativo Massamá e Monte Abraão.

Proteção Civil

N.º Proponente Categoria Título Solução

70 Rodrigo Pratas Proteção Civil Aulas de defesa pessoais Aulas de defesa pessoal, pelo menos uma vez, 
já podem se defender.
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