
OdiArquivo 2012 

 

CONFERÊNCIA “ORÇAMENTO DE ESTADO 2012” 

 

A Câmara Municipal de Odivelas em colaboração com a empresa B Time 

realizou no dia 28 de Janeiro, no auditório do Centro de Exposições de 

Odivelas, uma conferência sobre “Orçamento de Estado 2012”.  

 

Objetivo: Informar os empresários do concelho sobre as alterações 

produzidos pelo OE 2012, bem como as alterações à nova lei laboral e 

enquadramento das sociedades de compra e venda de imóveis.  

 

 

 

 

 

AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E EMPREGO 

 

Nesta terceira edição da Agenda para o Desenvolvimento, Inovação e 

Emprego forma visitadas entre fevereiro e março, 40 empresas. No almoço 

de encerramento, estiveram presentes 80 pessoas.  

 

 

 

BIZ CAMP – CAMPO DE FÉRIAS DE EMPRRENDEDORISMO PARA CRIANÇAS 

 

Medida integrada no programa de ação “Parcerias para a Regeneração Urbana da Vertente Sul”.  

Data da realização: 25 a 29 de junho 2012  

Objetivo: Sensibilização e identificação do perfil empreendedor nas crianças residentes na Vertente Sul  

Destinatários: Crianças dos 8 aos 11 anos residentes nos bairros integrados na Vertente Sul  

Nº de participantes: 28 crianças  

 

BIZ CAMP – CAMPO DE FÉRIAS DE EMPRRENDEDORISMO PARA JOVENS 

 

Medida integrada no programa de ação “Parcerias para a Regeneração Urbana da Vertente Sul”.  

Data da realização: 20 a 24 agosto 2012  

Objetivo: Dar continuidade ao trabalho iniciado com os jovens que constituíram a associação juvenil e que 

neste momento sentem a necessidade de aprofundar conhecimentos relacionados com a organização e 

gestão de uma associação.  

Destinatários: Jovens dos 13 aos 17 anos, residentes nos Bairros integrados na Vertente Sul.  

Nº de participantes: 20 

 



EMPREENDER COM HISTÓRIA 

 

Medida integrada no programa de ação “Reabilitação do Centro Histórico de 

Odivelas”.  

 

Objetivo: Angariar novas ideias para projetos ou negócios, nos vários 

setores de atividade, para serem implementados no Centro Histórico de 

Odivelas.  

 

Participaram nesta iniciativa 245 alunos, 18 professores das Escolas 

Secundárias do Concelho de Odivelas e foram desenvolvidos 43 projetos.  

 

 

 

 

 

 

MULHER CRIADORA  
 

Medida integrada no programa de ação “Parcerias para a Regeneração 

Urbana da Vertente Sul” 

O projeto Mulher Criadora visou a capacitação de mulheres com espírito 

empreendedor.  

 

Objetivo: Esta ação pretendeu estimular a criatividade, desenvolver ideias 

que dinamizem a atividade económica e combater o desemprego.  

Participaram neste programa 41 mulheres.  

 

Parceiros: Centro Comunitário Paroquial de Famões – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social e RUTE - Associação de Solidariedade Social.  

 

 

 

 

 

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO – MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO…ESTRATÉGIAS DE 
APROXIMAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. 

 

A Câmara Municipal de Odivelas, em parceria com o IEFP - Centro de 

Emprego de Loures, realizou no dia 5 de Junho de 2012, a Sessão de 

Esclarecimento – Medidas ativas de emprego…. estratégias de aproximação 

do mercado de trabalho.  

 

Objetivo: Informar a população sobre os apoios à contratação de 

desempregados -Medida Estímulo 2012 (Portaria nº 45/2012).  

 

 

 



FÓRUM CAPITAL HUMANO – OPORTUNIDADES PARA PESSOAS E EMPRESAS NOS MERCADOS 
LUSÓFONOS 

 

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Odivelas, a SCRIBNAUTA – 

Associação Internacional de Amigos Empreendedores da Lusofonia e o 

CELFIC – Centro Lusófono para a Formação e Inteligência Competitivas, 

teve lugar no dia 21 de junho de 2012, no Centro de Exposições de 

Odivelas, a presente iniciativa.  

 

Objetivo: Identificar as potencialidades de expansão e analisar as 

particularidades dos vários países envolvidos nesta multiculturalidade que 

se assume como natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS DE CÁ 

 

Espaço de exposição periódica dedicado às empresas do concelho  

 

Objetivo: Apoiar na divulgação da atividade das empresas do concelho e 

dos seus produtos – quem são e o que têm para oferecer.  

 

Local da realização: Loja do Turismo do Strada Shopping & Fashion 

Outlet  

 

O setor de atividade representado nesta primeira edição foi o setor 

alimentar que contou com a participação direta das seguintes empresas: 

Bolos Décor, Fábrica de Bolachas Elba e Maria Papoila.  

 

WORKSHOPS FORMATIVOS 

 

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Odivelas e o IAPMEI – 

Academia PME realizou-se duas sessões formativas certificadas sobre 

“Energia Positiva (28 de junho de 2012) e Comunicação Eficaz (25 outubro 

de 2012)  

 

Objetivo: Dotar os participantes de competências e conhecimentos que permitam melhorar a performance 

das suas empresas no atual contexto económico.  

 

 

 

 

 

 



WORKSHOP “GERIR E POUPAR – FAÇA CONTAS À VIDA” 

 

Medida integrada no programa de ação “Parcerias para a Regeneração 

Urbana da Vertente Sul”  

 

Objetivo: Dotar os participantes de conhecimentos e informação que lhes 

permitisse ultrapassar, da melhor forma possível, as dificuldades 

encontradas na gestão do orçamento familiar.  

 

Parceiros: DECO, CLDS e Associação RUTE  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMINÁRIO: “A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS: A REDUÇÃO DE CUSTOS E O AUMENTO DAS 
VENDAS” 

 

A Câmara Municipal de Odivelas em parceria com a EZ Trade Center / 

Grupo Onebiz realizou no auditório do Centro de Exposições de Odivelas, o 

seminário subordinado ao tema “A competitividade das empresas: a 

Redução de Custos”.  

 

Objetivo: Sensibilizar os empresários acerca da importância destas 

temáticas na atual conjuntura económica. 

 

SESSÃO INFORMAÇÃO: PROGRAMA REVITALIZAR  
 

A Câmara Municipal de Odivelas associou-se ao IAPMEI na organização de 

um workshop, dirigido a empresários das empresas do Concelho de 

Odivelas, sobre o programa de recuperação e revitalização de empresas.  

 

Objetivo: Informação sobre o enquadramento legal propício à revitalização 

empresarial, celeridade e eficácia na articulação entre instituições públicas 

e as empresas, reforço das soluções de financiamento disponíveis e 

regeneração do tecido empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES AOS EMPRESÁRIOS  
 
"YES_ISCE-Ynvestir em Segurança"  

Realiza-se no dia 21 de junho, às 16h00 o evento "YES_ISCE-Ynvestir em Segurança", organizado pelas 

alunas da licenciatura em Animação Sociocultural do Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE).  

Esta iniciativa pretende dar a conhecer alguns procedimentos básicos de segurança a adotar por toda a 

comunidade em caso de acidente grave ou catástrofe, por forma a minimizar potenciais riscos. No anfiteatro 

do ISCE serão abordados temas relacionados com meios de autoproteção em segurança, seguindo-se um 

exercício de evacuação.  

Programa:  

16:00 - Colóquio: Medidas de autoproteção em caso de catástrofe.  

17:30 - Coffee break  

18.00 - Exercício de evacuação  

18:30 - Exercício: Utilização e Manuseamento de extintores.  

19:30 - Encerramento: Briefing da ação realizada  

 

Para mais informações contatar o ISCE através de: geral@isce.pt (a/c 2.º anos de Animação Sociocultural) | 

Telf:21 934 71 35  


