Mensagem da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da Amadora
Bem vindo à Cidade da Amadora!

A Amadora é o Município de menor dimensão da Área Metropolitana de Lisboa, com cerca de
24 quilómetros quadrados, onde habitam perto de 180 mil pessoas e convivem 41
nacionalidades. Somos, sem dúvida, um território de características únicas onde as pessoas
são, obviamente, o nosso maior património!
Foi sempre com o enfoque na qualidade de vida de todos os que habitam ou trabalham na
Cidade que temos, ao longo dos últimos anos, operado uma significativa melhoria na vivência
diária da Cidade.
Hoje podemos afirmar com orgulho que contamos com as melhores escolas do País e somos
reconhecidos como Município com Excelência na Educação; Que a Cidade dispõe de um
conjunto de equipamentos culturais, desportivos e de parques para fruição pública de
categoria inquestionável; Uma intervenção social Municipal abrangente e pioneira em muitos
e variados planos de atuação; Uma rede de equipamentos de saúde cada vez mais próxima dos
níveis exigidos a qualquer capital europeia.
É hoje possível afirmar que o investimento em infraestruturas tem sido, sempre,
acompanhado do devido e necessário apoio às famílias e às pessoas; Contamos com impostos
dos mais baixos da área metropolitana de Lisboa, tanto para os nossos munícipes como para
empresas; A requalificação urbana da cidade desenvolve-se a grande ritmo e de mão dada
com a sustentabilidade ambiental; Valorizamos a participação dos cidadãos no processo de
decisão e apostamos no empreendedorismo, na inovação e nas parcerias e cooperação, nas
mais diversas áreas de atuação e entre os diferentes atores, das empresas às organizações
associativas, das escolas às famílias, dos parceiros públicos aos parceiros sociais e empresas
como fatores determinantes para o continuo e permanente desenvolvimento futuro da
Cidade.
Orgulhamo-nos da posição central e estratégica que ocupamos no seio da grande área
metropolitana de Lisboa. Hoje, com o investimento levado a efeito nas acessibilidades,
estamos, quer de transportes públicos (metropolitano, comboio ou autocarro) ou através de
viatura de transporte individual a escassos minutos do Aeroporto de Lisboa, da Gare do
Oriente, do Porto de Lisboa, do Centro Cultural de Belém, do Castelo de Lisboa, do Palácio da
Pena em Sintra ou das praias do Estoril ou Cascais.
Por tudo o exposto e muito mais é uma vantagem competitiva viver ou trabalhar na renovada
Cidade da Amadora.
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