OdiArquivo 2011
AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E EMPREGO
Nesta segunda edição da Agenda para o Desenvolvimento, Inovação e
Emprego forma visitadas entre fevereiro e março, 33 empresas. No
almoço de encerramento, estiveram presentes 88 pessoas.

ISENÇÃO DE DERRAMA PARA NOVOS ESTABELECIMENTOS QUE FIXEM A SUA SEDE SOCIAL NO
CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS
Medida integrada no programa de ação “Reabilitação do Centro
Histórico de Odivelas”.
Objetivo: Promover e incentivar a fixação de empresas no Centro
Histórico de Odivelas.
Destinatários: Pessoas coletivas que instalem a sua sede social no
Centro Histórico do Concelho de Odivelas, no ano de 2011 ou 2012 e aí
exerçam efetivamente a sua atividade.

ODICONTACT
“Uma porta aberta para os empresários de Odivelas e para todos os
Munícipes.”
Surge em 2011 com a colaboração de toda a equipa da DAEEPC.
Objetivo: Estabelecer um canal de comunicação privilegiado entre a
administração e os empresários do concelho.
Participaram neste programa 41 mulheres.
Áreas de divulgação : Programas de apoio às empresas, formação, informação sobre as candidaturas
aos PAECPE e Microcrédito, estudos, divulgação de iniciativas.

BIZ CAMP – CAMPO DE FÉRIAS DE EMPRRENDEDORISMO
Medida integrada no programa de ação “Parcerias para a Regeneração Urbana da Vertente Sul”
-> Capacitação de Técnicos de Ação Social e outros Intervenientes no âmbito do
Empreendedorismo
Data da realização: 17 a 19 agosto 2011 (20 horas)

Objetivo: Sensibilizar um conjunto de técnicos para a temática do empreendedorismo.
Destinatários: Técnicos com intervenção direta nos bairros que constituem a Vertente Sul e outros
intervenientes que trabalhem na promoção do desenvolvimento económico.
-> BIZ CAMP – Campo de Férias de Empreendedorismo para Jovens
Data da realização: 22 a 26 agosto 2011 (30 horas)
Objetivo: Dotar os jovens de competências sociais e técnicas como sejam o espírito de iniciativa, a
responsabilização, o poder de decisão, o trabalho em equipa, a comunicação e liderança. Conceção de
Associação Juvenil.
Destinatários: Jovens dos 13 aos 17 anos, residentes nos Bairros integrados na Vertente Sul.
Nº de participantes: 23 jovens
-> Apresentação formal e à comunidade da Associação Juvenil “Descobre o teu potencial”
Data da realização: 17 dezembro 2011
Objetivo: Apresentação formal e à comunidade da Associação Juvenil “Descobre o teu potencial”.

PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO COMERCIAL PARA COMERCIANTES DO CENTRO HISTÓRICO
DA CIDADE DE ODIVELAS
Medida integrada no programa de ação “Reabilitação do Centro
Histórico de Odivelas”
Data da realização: 9, 16, 21, 28 de novembro e 14 de dezembro de
2011
Objetivo: Transmissão de conhecimentos sobre as tendências do
comércio.
Temas das sessões: “Como atrair e reter clientes”, “Comércio local:
fatores de diferenciação”, “Conceitos comerciais: casos de sucesso”, “Atendimento de excelência”,
“Tendências Mundiais do comércio”.
Destinatários: Comerciantes do Centro Histórico de Odivelas

TERTÚLIAS CAF
O CAF – Centro de Formação e a Câmara Municipal de Odivelas, em
parceria, realizaram um conjunto de três seminários gratuitos,
integrantes do Ciclo de Conferências Tertúlias de CaF.
Objetivo: Desenvolvimento de competências específicas nas áreas
abordadas.
Temas dos Seminários: “O Código do Trabalho”, “Apoios à Formação
Profissional”, “Implicações Fiscais e de Gestão do SNC”.

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS – “OPORTUNIDADES EM MERCADOS INTERNACIONAIS –
MERCADOS AFRICANO E BRASILEIRO”
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Odivelas e
ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, e integrado na
iniciativa European SME Week 2011, o “Encontro de Empresários Oportunidades em Mercados Internacionais – Mercados Africano e Brasileiro”, realizou-se no dia 27 de
Outubro, no Centro de Exposições de Odivelas.
Objetivo: Apresentar novas oportunidades para a internacionalização das empresas.

