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Car@ Munícipe,

2012 é um ano em que a palavra crise faz, mais do que nunca, parte das nossas vidas.

As Autarquias, não são exceção. Debatem-se com brutais perdas de receita própria e de 

transferências diretas do Estado e com dívidas da Administração Central, ao mesmo tempo 

que assumem cada vez mais competências, respondendo ao apelo constante das populações 

de auxílio social.

Os cidadãos têm consciência do papel que a Câmara Municipal de Odivelas tem desempenhado 

na franca melhoria da qualidade de vida neste Concelho e reconhecem o esforço de contenção 

interna e de racionalização de despesa, que levou a que fosse possível no último ano diminuir 

a dívida do Município em mais de 11 milhões de euros. 

O Orçamento Municipal para 2012 aposta, sobretudo nas funções sociais: o combate às 

desigualdades sociais, a promoção da igualdade de género, a batalha da qualificação através 

de uma escola pública de qualidade, a promoção do envelhecimento ativo, a aposta na cultura 

e no desporto como motores de desenvolvimento social, são desígnios dos quais jamais 

abdicaremos em nome da austeridade.

Aliás, neste domínio Odivelas tem sido referência de boas práticas, tanto a nível nacional como 

internacional, com destaque para o prémio recebido recentemente na categoria de “Melhor 

Município para Estudar”, com o projeto municipal de combate ao insucesso escolar - SEI! 

Odivelas.

Importa salientar que, pese embora as medidas de contenção que tiveram necessariamente de 

ser adotadas em 2012, o Município não irá suspender o investimento no Concelho, de modo a 

assegurar os projetos em curso e a realização de obras de proximidade para que a qualidade 

de vida no Concelho não seja colocada em causa.

A nossa postura exigente e de defesa da população junto dos sucessivos governos deu os seus 

frutos - os Centros de Saúde da Ramada e da Póvoa de Santo Adrião entraram finalmente em 

fase de obra, cumprindo, assim, os contratos-programa assinados com o Governo em 2009, 

em que Odivelas cedeu os terrenos e os projetos e assume as obras de arranjos exteriores. 

A esta boa notícia, junta-se o hospital Beatriz Ângelo, recentemente inaugurado. Estamos 

convictos que estes novos equipamentos vêm trazer melhorias significativas na prestação de 

cuidados de saúde primários aos cidadãos deste Concelho.

Quero ainda informa-l@ que a Câmara Municipal de Odivelas, atendendo à necessidade cada 

vez mais evidente e urgente de encontrar uma solução que permita concretizar os investimentos 

estruturais necessários à resolução dos problemas de abastecimento de água e saneamento 

básico no Concelho, entendeu dar início ao processo de autonomização relativamente aos 

SMAS de Loures, esperando em breve estar em condições de lançar o respetivo concurso 

público internacional.

Continuaremos pois, e como desde o primeiro dia, a dar o melhor de nós, por si e para si!

Um abraço amigo da Presidente,

Susana Amador ed
ito

ria
l

editorial

“O Homem é do tamanho 

do seu sonho”

  Fernando Pessoa    
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entrada hospital dia

vista geral

consultas externas

heliporto 

saúde
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Hospital Beatriz Ângelo 
melhores condições para os munícipes de Odivelas

O Hospital Beatriz Ângelo entrou em funcionamento no dia 19 
de janeiro, para servir mais de 270 mil habitantes dos concelhos 
de Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Odivelas. 
Situado na Quinta da Caldeira, freguesia de Santo António 
dos Cavaleiros, o novo Hospital tem diversas valências 
(incluindo maternidade, pediatria, cirurgia, serviço de 
urgência e consultas externas). No total, 424 camas de 
internamento, oito blocos operatórios, 44 gabinetes de 
consulta externa e 64 postos de Hospital de Dia.  
O Hospital dispõe de heliporto e, em termos de 
estacionamento, 243 lugares de estacionamento em 
edificado e 1.019 lugares para parqueamento à superfície, 
perfazendo um total de 1.262 lugares, possibilitando a 

proximidade e o fácil acesso à entrada do serviço de 
urgência. 
O Hospital tem ao seu serviço 1.200 trabalhadores, dos 
quais 290 médicos e 370 enfermeiros,  e foi batizado com o 
nome de Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar 
em Portugal e também a primeira médica a realizar uma 
cirurgia no país.
Anualmente, os episódios de internamento previstos são de 
24 mil, 11.400 cirurgias, das quais metade em ambulatório, 
245 mil consultas externas, 126 mil urgências e 24 mil 
sessões de Hospital de Dia, pelo que este novo Hospital 
traz a Odivelas, uma nova resposta de Saúde no que aos 
cuidados hospitalares diz respeito.

saúde

Como chegar ao Hospital?
De Transporte Público: 
Carreira 204: Principais Paragens 
Patameiras (Odivelas Parque), Odivelas (Metro), 
Flamenga, Mealhada (frente ao Palácio da Justiça), 
Loures (Esc. Secundária), Hospital, Centro Comercial 

Carreira 215: Principais Paragens
Cacém (CP), Caneças, Montemor, Centro Comercial, 
Hospital, Almoinhas, Mealhada (frente ao Palácio 
da Justiça), Loures (Esc. Secundária), Loures (Largo R. 
Reis) 

Carreira 225: Principais Paragens
Odivelas (Metro), Casal Chapim, Jardim Radial, 
Hospital

Carreira 301: Principais Paragens
Oriente (Metro, CP), Moscavide, Sacavém, Apelação, 
Frielas, Mealhada (frente ao Palácio da Justiça), 
Loures (Esc. Secundária), Hospital, Centro Comercial

veja mais no tome nota em www.cm-odivelas.pt
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EM FUNCIONAMENTO
UNIDADE SAÚDE FAMILIAR  DA RAMADA 

saúde

38274 Consultas efetuadas

3709 Consultas de Saúde Infantil e Juvenil

1855 Consultas de Planeamento Familiar

1043 Consultas de Saúde Materna

576 Consultas de Rastreio Oncológico

482 Exames Globais de Saúde

em 2011

Unidade de Saúde Familiar (USF)
Escadinhas Vasco Santana, nº2, Ramada
Telefone: 219 346 090
Horário de Funcionamento: 8h - 20h (dias úteis)
Marcação de Consultas: 8h - 19h (dias úteis)

A Unidade de Saúde Familiar (USF) da Ramada encontra-
-se ao serviço da população desta Freguesia desde o 
início de 2010, fruto de uma parceria entre o Município, que 
encontrou o espaço e assume a sua renda mensal, e a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
que assegura os recursos humanos e o apetrechamento 
das instalações.
Baseada num modelo organizacional que privilegia o 
atendimento personalizado e proximidade com os 15.000 
utentes inscritos, a USF é constituída por 9 Médicos, 9 
Enfermeiros e 7 Administrativos, que asseguram um número 
importante de valências: Consulta de Vigilância e Prevenção 
– Saúde Infantil e Juvenil, Saúde da Mulher e Saúde do 
Idoso, Curso de Preparação para o Nascimento, Cuidados 
de Enfermagem e Reabilitação Pediátrica, Consulta de 
Terapia Familiar e Consulta de Doenças Agudas e Consulta 
de diabéticos e hipertensos.
Realiza ainda consultas médicas e de enfermagem 
ao domicílio e presta aconselhamento médico ou de 
enfermagem ao utente por telefone.

RASTREIOS de saúde
A Câmara Municipal de Odivelas tem desenvolvido diversos 
rastreios, dirigidos mais especificamente à população 
sénior.
Os rastreios foram dedicados, nomeadamente, a doenças 
como a diabetes, o colesterol, a osteoporose e a doença 
pulmonar obstrutiva crónica. 

rastreio que decorreu no Odivelas Parque
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Inaugurado em outubro de 2010, o 
Pavilhão Multiusos de Odivelas tem 
sido palco de grandes competições 
e eventos, tanto nacionais como 
internacionais. 
Considerado o segundo maior pavilhão 
na área metropolitana de Lisboa, logo 
após o Pavilhão Atlântico (situado 
no Parque das Nações), já recebeu 
eventos desportivos como a Taça do 
Mundo de Judo Feminina, a UEFA 
Futsal Cup – Ronda de Elite (em dois 

anos consecutivos, 2010 e 2011), Sarau 
Anual de Ginástica do Sporting Clube 
de Portugal, mas serviu, também, de 
palco para diversos concertos, como 
foi o caso do ainda recente espetáculo 
dos Xutos e Pontapés.
A sua nave principal tem capacidade 
para receber cerca de 3 mil pessoas 
em lugares sentados. Conta ainda com 
nave secundária com condições para 
a prática de basquetebol e voleibol, 
três courts de squash, sala de xadrez 

e ténis de mesa, sauna e um Auditório 
para 150 pessoas.
O Pavilhão Multiusos tem colocado 
Odivelas na rota dos grandes 
eventos desportivos, mas também de 
iniciativas de índole cultural, social e de 
beneficência, sendo um equipamento 
de reconhecida excelência onde, 
só em termos desportivos, já 
marcaram presença cerca de 30 mil 
espectadores.

Pavilhão Multiusos de Odivelas 
equipamento de excelência

desporto

nave principal concerto dos Xutos e Pontapés
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Casas da Granja

COMBATER A POBREZA E APOIAR QUEM MAIS PRECISA
A Câmara Municipal de Odivelas elegeu as Novas Políticas Sociais como principal eixo da sua intervenção. Neste contexto, 
a Autarquia tem vindo a realizar diversos investimentos no apoio social às populações, quer através de apoios diretos, 
quer por via das entidades que atuam neste domínio, demonstrando assim a distinção e a importância que o apoio social 
representa para a autarquia.  

Localizado na freguesia de Odivelas, este equipamento 
da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa dispõe de 
Creche para 66 Crianças, Serviço de Apoio Domiciliário 
para 100 Pessoas com Deficiência, Grandes Dependentes 
e Idosos, Lar Residencial para 24 Pessoas, Lar de Apoio 
para 10 Pessoas, Centro de Atividades Ocupacionais para 
34 Pessoas, Piscina Terapêutica aberta ao publico em 
geral e Centro de Incubação de Empresas para incentivo à 
criação do próprio emprego de Pessoas com Deficiência. 

Centro Comunitário 
Paroquial de Famões 

Conta com Creche para 66 crianças e Centro de Dia para 
60 idosos. Além de comparticipar com €150.000,00 (cento 
e cinquenta mil euros), a Câmara cedeu ainda os terrenos 
para a sua construção.

ação social

investimento em cedência de terrenos 
e comparticipações financeiras 

meio milhão de Euros

momento da inauguração com o Presidente 

da República, prof. Cavaco Silva
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Pe. Arsénio apresenta maqueta do pólo social 

1ª pedra florinhas da rua

ação social

A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa 
de Santo Adrião permite o atendimento a 110 
pessoas, distribuídas pelas seguintes valências: 
30 em Lar de Idosos, 50 em Serviço de Apoio 
Domiciliário e 30 em Centro de Dia. 

O Pólo Social de Santa Teresinha com 
respostas na área da infância e da deficiência. 
Terá um jardim de infância para 150 utentes com 
capacidade de resposta para crianças portadoras 
de deficiência e Lar Residencial para 24 utentes, 2 
Residências autónomas para 5 utentes cada, um 
Centro de Atividades Ocupacional para 30 utentes 
e Serviço de Apoio Domiciliário para 40 utentes. O 
novo Pólo vai gerar cerca de 70 novos postos de 
trabalho.

Obras Previstas ou em curso

Estando a ação social no topo das prioridades da Câmara Municipal de Odivelas, não podíamos deixar passar em branco, 
uma “mão cheia” de investimentos, a entrega de comparticipações/subsídios e as cedências de terrenos e de lojas.
O Município de Odivelas continua a concretizar sonhos e passou a ter mais respostas sociais.

Parceria entre a autarquia e a Associação 
Protetora Florinhas da Rua, este Pólo social 
será construído no terreno cedido pela Câmara 
Municipal de Odivelas na Arroja, Odivelas, e terá 
a valência de lar residencial com capacidade 
para 25 crianças e jovens em risco.

entrega simbólica de cheque
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LOJA SOCIAL
BANCO DE BENS DOADOS PARA QUEM MAIS PRECISA
Assumindo a ação social como uma das suas prioridades 
de intervenção estratégica, a Câmara Municipal abriu, no 
ano passado, a Loja Social onde funciona o Banco de Bens 
Doados, que recebe bens cedidos pela população em 
geral, empresas ou entidades, desde que se encontrem em 
estado novo ou passível de reutilização.
Esta Loja providencia vestuário, roupas de quarto, 
atoalhados de banho e de cozinha, equipamentos para 
casa, louças, eletrodomésticos, brinquedos, materiais 

didáticos, mochilas, fraldas, equipamentos infantis, camas 
de bebés e de criança, carrinhos de bebé e tudo o que 
venha a ser doado à Loja, proporcionando assim algum 
conforto a quem menos tem e a quem mais precisa.
A Loja Social – Banco de Bens Doados funciona na Rua 
Professor Doutor Francisco Gentil, Lote 26, na cidade de 
Odivelas, de segunda a sexta, no horário compreendido 
entre as 14h30 e as 16h30.

ação social

a loja social ao dispôr de quem mais precisa

Presidente Susana 

Amador e a Vereadora 

Fernanda Franchi na 

inauguração da loja
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“Viva a Banda!” é sempre a frase mais ouvida em todas 
as atuações da nossa Banda Sénior. No palco, 25 seniores 
de Odivelas, instrumentistas e cantores, com idades 
compreendidas entre os 55 e os 83 anos, tocam e cantam 
António Variações, Quinta do Bill, Elvis Presley, Frank Sinatra, 
Sheiks e Carlos Mendes, entre outros.

A “Banda Maior” é um projeto municipal com carácter 
inovador no país e por onde tem passado, tem encantado, 
deixando sempre boas recordações. Ao ponto dos nossos 
músicos e cantores seniores já terem sido “artistas” nas 
televisões, nos jornais e nas revistas em todo o país.

a banda maior em palcomais um dos momentos da banda

a prestação feminina na bandaa atuação num concerto solidário

BANDA MAIOR
DAS BALADAS CLÁSSICAS AO ROCK

ação social
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Se tem mais de 60 anos, já pode 
solicitar o Cartão Municipal Sénior 
e usufruir de descontos em diversos 
serviços e estabelecimentos, como 
farmácias, pastelarias ou oculistas.
O Cartão Municipal dirige-se a 
munícipes com idade igual ou 
superior a 60 anos e pode ser 
solicitado na Câmara Municipal de 
Odivelas, mediante o preenchimento 
de um formulário de adesão, 
apresentação de documentos 

identificativos e de uma fotografia 
atualizada. Com este projeto, a 
Câmara Municipal contribui para a 
rentabilização e alargamento dos 
serviços das entidades privadas 
aderentes, ao mesmo tempo 
que proporciona vantagens à 
população sénior de Odivelas. Esta 
iniciativa conta com a participação 
da Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos 
de Loures e Odivelas.

Nas freguesias do Olival Basto e 
da Pontinha, existe agora uma 
nova resposta social para a nossa 
população sénior carenciada e com 
mobilidade reduzida, que combate a 
solidão e a impossibilidade de poder 

sair de casa. 
A pensar nessas situações, a Câmara 
de Odivelas lançou, em 2010, o 
Programa “Convida a Vida” que 
conta com um completo conjunto de 
atividades  de   cariz  “biopsicosocial”

ODIVELAS CONVIDA A VIDA 

entrega simbólica do cartão

a alegria espelhada na 1ª viagem

ação social

junto da população sénior, na sua 
maioria, utentes que não possuem 
apoio familiar e/ou que vivem 
sozinhos. 
Têm sido realizadas dezenas de ações, 
desde a avaliação de indicadores de 
saúde primária a passeios recreativos 
e culturais, passando pela terapia 
ocupacional, a ações de informação/
formação e visitas domiciliárias.
Ao ser pioneira neste serviço, a 
autarquia pretende, mais do que 
nunca, que os seniores possam 
sair das suas casas e desenvolvam 
atividades interessantes e saudáveis 
que melhorem a sua qualidade de 
vida. 
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Cedência de espaço à Associação dos Residentes 
Angolanos do Concelho de Odiveas - ARACODI, 
na  Arroja, em Odivelas

Fogo municipal no Bairro Gulbenkian, Odivelas, com capacidade 
para acolher quatro pessoas provenientes dos centros de 
reabilitação da Comunidade Vida e Paz.

Momento da cedência de terreno com 594,00 m2 ao 
Agrupamento de Escuteiros 1177 de Famões, no 
Bairro de São Sebastião, em Famões.  

Momento da atribuição de um espaço à Federação das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação do 
Concelho de Odivelas – FAPODIVEL, na Urbanização da 
Ribeirada, em Odivelas, para aí instalar a sua sede.

Atribuição de loja ao Movimento Odivelas no Coração 
– MOC, em Odivelas, a fim desta entidade poder exercer as 
atividades que desenvolve no âmbito do apoio social, relativo ao 
Banco Alimentar.

Cedência de loja à Federação Portuguesa de 
Desporto para Pessoas com Deficiência, na 
Arroja,Odivelas, com o intuito de auxiliar a Federação 
a dar continuidade aos seus objetivos nas áreas 
da formação e  organização do seu equipamento 
desportivo.

 CEDÊNCIA DE LOJAS  E TERRENOS
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DEDICAÇÃO PÚBLICA, GRAU BRONZE, 
Alberto Achiles Gaspar Corrêa Mendes

    MEDALHAS MUNICIPAIS 2011

MÉRITO, GRAU PRATA, 
Gonçalo Borges Ferreira Gomes Alves

MÉRITO, GRAU PRATA,  
João Paulo Feliciano Neves Benedito

BONS SERVIÇOS, GRAU OURO  – a título 
Póstumo,  António Trindade da Cruz

MÉRITO, GRAU PRATA, 
José António Rosado Coelho

MÉRITO, GRAU OURO, 
Conservatório de Música D. Dinis

MÉRITO, GRAU OURO,
Naide Gomes

MÉRITO, GRAU OURO, 
Sebastião Monteiro Freire

MÉRITO, GRAU OURO – a título 
póstumo, Rogério Marques Gomes

HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU OURO, 
Regimento de Engenharia Nº1

MÉRITO, GRAU OURO  – a título 
póstumo, Miguel Braz

MÉRITO, GRAU OURO, 
Rotary Club de Odivelas

MÉRITO, GRAU OURO  – a título 
póstumo, António Silva Marques

Foi ainda atribuída a MEDALHA 
MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU 
OURO, à Obra da Imaculada 
Conceição e Santo António, mais 
conhecida por Obra do Padre Abel, 
que não pôde estar presente na 
cerimónia.

MÉRITO, GRAU OURO, 
Centro de Karaté-Do Shotokan de Odivelas

HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU OURO, 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã
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No passado dia 19 de novembro os 
Paços do Concelho encheram-se com 
as várias dezenas de pessoas que 
se quiseram associar à cerimónia de 
aniversário do Município, cerimónia 
simples,  cujo ponto alto foi a entrega  
das Medalhas Municipais de Honra, 
de Mérito e de Bons Serviços (ver caixa 
à esquerda). 
Nesta cerimónia foi ainda entregue o 
Prémio de Mérito Rainha Santa Isabel, 
que distingue os melhores alunos 
finalistas do 12º ano da disciplina de 
Língua Portuguesa à aluna Ana Luísa 
Freire Nascimento do Instituto de 
Odivelas e à aluna Carolina da Costa 
Rodrigues da Escola Agrícola D. Dinis. 
Antes da atuação musical da Banda 
da Sociedade Musical Odivelense, que 
fechou com chave de ouro a cerimónia, 
houve lugar aos discursos dos 
Presidentes da Câmara e Assembleia 

Municipais. 
O Presidente da Assembleia 
Municipal, Sérgio Paiva, lembrou que 
Portugal tem de continuar a aposta 
na criação de valor acrescentado, 
nos seus bens transacionáveis, tem 
de manter a aposta na educação, na 
qualificação, na ciência, inovação e 
empreendedorismo “Odivelas é hoje, 
sem dúvida, um município melhor para 
viver, fruto de trabalho de todos os que 
ao longo destes 13 anos se dedicaram 
à causa do desenvolvimento deste 
território. Caros amigos permitem-
me agora uma palavra aos nossos 
funcionários dizendo-lhes que sem 
eles, este sonho, de Odivelas Concelho, 
teria sido inalcançável”.
Susana Amador, Presidente da Câmara 
Municipal, sublinhou que “Odivelas 
entra na idade da adolescência e 
deixa a idade da inocência. Está 

mais consciente dos seus direitos e 
sobretudo dos seus deveres na defesa 
da identidade do território e das 
necessidades presentes e futuras das 
pessoas. Mas a adolescência também 
significa ousadia, espírito crítico, 
capacidade de construir e desconstruir 
numa sede constante de questionar o 
outro e o mundo.” 
A Presidente Susana Amador, 
depois de enumerar os enormes 
constrangimentos que atualmente 
atingem o Poder Local em geral, e o 
Município de Odivelas em particular, 
agradeceu, ainda, “ a confiança que 
os Odivelenses depositaram em nós, 
convictos de que saberemos, como 
até aqui, estar sempre à altura dessa 
mesma confiança (…) “estaremos 
sempre aqui, convosco, para vós e 
por vós de costas direitas, porque é 
“urgente permanecer”.

momento simbólico de apagar as velas

13º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS

aniversário do município
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A CONSTRUIR  O  FUTURO
ODIVELAS APOSTA NA EDUCAÇÃO

“Todas as crianças do mundo deviam ser felizes, pois são elas o nosso futuro e são elas a nossa 

fonte de alegria... Ver uma criança sorrir, aquece o coração...”

Fernando Pessoa

Porque acreditamos que as nossas 
crianças são o nosso futuro e porque 
acreditamos que a aposta sólida 
HOJE na Educação reflete-se no 
AMANHÃ de todos nós, a Câmara 
Municipal de Odivelas tem feito 

um grande investimento, ao longo 
dos últimos anos, na construção de 
novas escolas, de novos refeitórios 
e, fundamentalmente, de melhores 
condições de aprendizagem para as 
crianças do nosso Concelho. 

A par deste investimento, ininterrupto, 
a nossa aposta estendeu-se, neste ano 
letivo de 2011/2012, para a alimentação 
dos alunos. De salientar que os  
manuais escolares continuam a ser 
uma oferta da Câmara Municipal.

educação
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Desde 2008 que a Câmara Municipal de Odivelas oferece os 
Manuais Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
que frequentam as escolas da rede pública no Concelho, 
de forma a reduzir as despesas das famílias e a evitar o 
insucesso escolar. 
Anualmente, são entregues perto de 29 mil manuais, fichas 
de atividades e outros recursos pedagógicos (de Língua 
Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio) aos mais de cinco 
mil e quinhentos alunos, divididos pelas 30 escolas da rede 
Pública existentes no concelho. Para os alunos do 1.º ano de 
escolaridade, a entrega dos manuais tem sido acompanhada, 
igualmente, da oferta de mochilas escolares.
Para a Câmara Municipal, este é um investimento superior 
a 300 mil euros, que constitui um apoio às famílias, em 
especial as mais carenciadas, aliviando os encarregados de 
educação desta despesa, sempre significativa nesta altura 
do ano. 

MANUAIS ESCOLARES

Banco de Recursos
Os livros entregues neste ano letivo, deverão, no final 
do mesmo, ser entregues a este Banco, de modo a 
serem novamente distribuídos aos alunos. Fora desta 
modalidade ficam as fichas escolares que, por serem 
instrumentos individuais de trabalho, continuarão 
a ser oferecidos aos alunos, sem necessidade de 
regresso. 

a entrega das mochilas

refeitório escolar

os manuais oferecidos este ano

educação

Mais de 6.200 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-
Escolar da rede pública do Concelho de Odivelas passaram 
a ter acesso a três refeições diárias na escola: pequeno-
almoço, almoço e lanche. No escalão mais elevado, o custo 
total das três refeições é de 1.66€.
Da parte do Município, é um investimento de cerca de 
2.500.000€ (dois milhões e meio de euros), mas consideramos 
tratar-se de investimento seguro para que estejam garantidas 
as necessidades alimentares básicas das crianças em idade 
escolar.

REFEIÇÕES ESCOLARES
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O Projeto SEI! ODIVELAS foi pensado de raiz pela Câmara Municipal de Odivelas 
para prevenir o insucesso escolar e o abandono precoce da escola. Desde 2010 
que os nossos técnicos, qualificados para o efeito, vão às escolas acompanhar, 
pessoalmente, os alunos, famílias, professores e pessoal não docente para que 
todos se revejam e se sintam motivados no espaço escola. 
O Projeto SEI! ODIVELAS desenvolve estratégias de prevenção primária ao nível 
dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo e intervenção secundária ao nível das 
escolas de 2.º e 3.º ciclos.
Durante o ano letivo de 2010-2011 foram sinalizados 753 alunos (mediação 
escolar) e intervencionados, em grupo ou individualmente, 3277 alunos.
Estas ações manifestaram-se pelo acompanhamento e monitorização individual 
dos alunos sinalizados e por oficinas dinamizadas em grupo com temáticas 
ligadas aos métodos de estudo, disciplina, comportamentos e bullying.
O nosso projeto teve também, durante o mesmo período, ações de 
acompanhamento individual para 956 professores, no âmbito da mediação 
escolar, desenvolvendo oficinas para professores com temáticas relacionadas 
com a indisciplina, estratégias de prevenção e intervenção e aconselhamento 
na adolescência.
Só durante o primeiro período de 2011-2012, foram desenvolvidas neste âmbito, 
ações de intervenção em grupo para 4170 alunos e 340 professores.
Também com a família têm sido dinamizadas ações de formação sendo que 611 
famílias participaram nas oficinas sobre “Novo Ano, Nova Vida; Como Promover 
o Sucesso Escolar do seu Filho”; “Disciplina Parental” e “ As Três Raízes do 
Sucesso”. 
Para os professores, além do acompanhamento regular, promovemos um 
workshop sobre “As Dificuldades de Aprendizagem” que contou com a presença 
de 90 professores.
Nos Gabinetes de Apoio Psicológico, da Pontinha e da Arroja, foram sinalizadas 
e acompanhadas, desde o seu início, um total de 759 crianças do 1.º ciclo.

Prémios
O Projeto SEI! ODIVELAS ganhou em 

Maio de 2011 a Mostra de Boas Práticas 

em Reabilitação e Inserção Social, 

do Instituto de Psicologia Aplicada, e 

recebeu em Novembro de 2011 uma 

Menção Honrosa na categoria “O 

Melhor Município para Estudar” do 

Grupo Vision Education e da SinAse- 

Educação do Futuro. Estas atribuições 

são o reconhecimento público de que 

este projeto municipal representa uma 

mais-valia para a comunidade escolar, 

bem como para outras entidades no 

domínio da Educação.

educação

oficinas para pais 

e professores nas escolas
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Desde a formação do Concelho de 
Odivelas que a preocupação da 
Câmara na área da Educação vai 
muito além do que se passa no espaço 
escola. 
Assim, e em conformidade com o 
disposto na legislação, a Câmara 
transporta, diariamente, crianças e 
jovens portadores de deficiência e com 
dificuldades de locomoção.
Estes alunos frequentam o ensino 
básico, secundário ou profissional 
e necessitam de se deslocar para 
frequência de modalidades de ensino 
especial ou turmas de currículos 
alternativos.
Atualmente, transportamos 42 
alunos para os estabelecimentos 
da rede pública concelhia, das 
várias freguesias, e 20 alunos para 
estabelecimentos da rede pública e ou 
particulares cooperativos com contrato 

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESPECIAIS

Desde 2007 que a Câmara Municipal 
de Odivelas tem em vigor o Acordo 
de Colaboração com o Ministério da 
Educação, destinado ao incremento 
da rede local de bibliotecas escolares. 
Cabe ao Município, nomeadamente, 
realizar as obras necessárias à 
instalação das bibliotecas escolares 
nas escolas do 1º Ciclo e jardins de 
infância, além de ceder o material 
documental, mobiliário, equipamento 
de comunicações e audiovisual às 
bibliotecas das escolas de todos os 

graus de ensino.
Assim, nos últimos quatro anos, registou-
-se um investimento de €207.736,31, na 
criação de novos espaços de biblioteca 
escolar e melhoria de outros existentes, 
integrando-as na Rede de Bibliotecas 
Escolares, abrangendo cerca de 15. 
500 Crianças e Jovens: 3500 alunos 
dos jardins de infância e escolas de 1º 
Ciclo, 5500 alunos nas escolas com 2º 
e 3º Ciclos e 4500 alunos nas escolas 
secundárias e Profissional Agrícola da 
Paiã.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

educação

a hora do conto

a rede de transportes especiais da câmara municipal

de associação, localizados fora do 
Concelho.
Transportamos ainda 15 utentes para 
estabelecimentos da rede solidária, 
dentro e fora do Concelho, para 
frequentarem as respostas sociais 
existentes, a nível deste público - alvo.  
Os meios e os recursos humanos 
que colocamos ao dispor dos alunos 
e das suas famílias são seis viaturas 
(duas delas adaptadas), além de 

uma equipa formada por cerca  
11 assistentes operacionais e os 
respetivos motoristas.
É esta a equipa que, todos os dias, 
entre as 7h e as 19h30, acompanha 
os nossos jovens, com uma entrega 
total, distribuindo carinho e atenção 
para que cada viagem decorra da 
melhor maneira e para que em cada 
assistente ou em cada motorista 
possam encontrar um amigo. 
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Vinte anos depois de ter começado 
a ser construída, a Circular Regional 
Interior de Lisboa abriu finalmente as 
‘portas’ do último troço à população. 
Foi em abril de 2011 que também 
os munícipes de Odivelas puderam 
usufruir dos 3,6 quilómetros que ligam 
a Buraca à Pontinha.

A Circular Regional Interior de Lisboa 
é uma via que favorece a circulação 
viária no concelho de Odivelas, 
mas sobretudo em toda a Área 
Metropolitana de Lisboa. No total, a CRIL 
conta com 21 quilómetros de extensão 
entre Sacavém e Algés, e atravessa os 
concelhos de Loures, Odivelas, Lisboa, 

Amadora e Oeiras ao longo de sete 
nós. Com um investimento de cerca 
de 114 milhões de euros, a Estradas 
de Portugal estima que circulem, 
diariamente, na CRIL cerca de 100 mil 
automóveis. 

CRIL - TROÇO BURACA-PONTINHA

acessibilidades
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A legalização das áreas urbanas 
de génese ilegal, promovendo o 
ordenamento do território, a qualidade 
de vida e a valorização do património 
dos cidadãos que vivem nestes bairros, 
é, uma marcas mais significativas dos 
13 anos deste Concelho, sendo que, 
neste momento, já perto de 60% dos 
Bairros de Génese Ilegal têm o seu 
alvará de loteamento.
Durante o ano de 2011, o  Bairro dos 
Quatro e o Bairro Alto de Famões 
receberam o seu tão desejado Alvará 

de Loteamento. Foram também 
aprovadas 9 alterações e emitidos 
12 aditamentos a alvarás existentes, 
sendo que alguns destes processos se 
revestiram de grande complexidade, 
pois envolveram um muito elevado 
número de proprietários.
2012 é de trabalho intenso, sempre, 
como até aqui, em diálogo permanente 
com as comissões de administração, as 
juntas de freguesia e a administração 
central. 
Este ano emitimos os alvarás dos 

Bairros Girassol, Casalinho do Outeiro, 
Serra Chã e Casal do Saramago e 
rececionamos as obras de urbanização 
dos Bairros Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias, Vale Grande e Novo 
das Queimadas.
A Câmara Municipal de Odivelas 
continua absolutamente determinada 
na reconversão das AUGI’s do nosso 
Concelho, pois este é um objetivo 
essencial para um território mais 
ordenado, equilibrado, ambiental e 
socialmente mais sustentável.

RECUPERAÇÃO E LEGALIZAÇÃO
DE BAIRROS DE GÉNESE ILEGAL

xxxx

descerramento da placa no B.o Casal do Ratodescerramento da placa no B.o Alto de Famões

descerramento da placa no B.o dos Quatro entrega do aditamento ao alvará
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De Outubro de 2011 a Outubro de 2012, 
a Câmara Municipal de Odivelas está a 
comemorar os 750 anos do Nascimento 
de D. Dinis, vulto incontornável da 
nossa história que contribuiu para a 
construção da identidade portuguesa 
e, em particular a de Odivelas, com 
a célebre lenda do urso que levou 
à fundação do Mosteiro de S. Dinis 
em 1295, espaço emblemático e o 
escolhido para o seu repouso eterno.

Do vasto programa de comemorações 
que temos levado a efeito, destacamos 
recitais e concertos, exposições de 
pintura, de livros e réplicas de armas 
de caça e moedas, um congresso 
internacional, o lançamento de inteiro 
postal, missa evocativa e a sessão 
solene no Mosteiro, que contou, 
nomeadamente, com a presença 
da Presidente da Câmara, Susana 
Amador, e de D. Duarte, Duque de 

Bragança.  Na ocasião, foi assinado 
um Protocolo com o Instituto de 
Odivelas que possibilitou a reabertura 
de portas do Mosteiro de São Dinis 
para visitas guiadas e gratuitas*. 
No âmbito destas comemorações, foi 
ainda lançado o livro “Atas de D. Dinis”, 
pela Câmara Municipal e pela Editora 
Colibri, um registo dos vários encontros 
promovidos em Homenagem a D. 
Dinis.

HOMENAGEM AO REI D. DINIS

ODIVELAS VIVE O PRESENTE, COM OS OLHOS POSTOS NO FUTURO, MAS SEM ESQUECER O SEU PASSADO

sessão solene, ponto alto das comemorações

*(As visitas aos Mosteiro de São Dinis, realizam-se no 1º e 3º domingos de cada mês, às 15h00 e às 16h00 e ainda às quartas-feiras, 
a grupos organizados, às 10h30. A entrada é gratuita, bastando inscrição prévia junto da Divisão de Cultura e Património Cultural, 

através do número de telefone 21 932 08 00)

cultura

loja do turismo de portas abertas
Ao percorrer o Centro Comercial 
Odivelas Parque, certamente não 
lhe passará despercebida a Loja de 
Turismo que a Câmara Municipal de 

Odivelas criou em outubro de 2011. Ao 
abrirmos  as portas desta Loja, tornámos 
o Serviço Público mais acessível e mais 
próximo das populações que serve e 

de quem visita o território Odivelense.
A Loja do Turismo está aberta de 
segunda feira a sábado, das 10h00 às 
20h30, encerrando nos feriados. 
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OLEÕES POR UM MELHOR AMBIENTE

Desde 2010 que a Câmara Municipal 
está a instalar oleões, em todas as 
freguesias do Concelho. Atualmente, 
os habitantes de Caneças, Famões, 
Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa 
de Santo Adrião e Ramada já colocam 
os óleos alimentares usados nos 

diversos pontos de recolha espalhados 
por várias ruas do município.
Os oleões estão também localizados 
em espaços ligados à restauração, 
como restaurantes e churrasqueiras, 
além dos colocados no espaço escolar 
nos mais diversos estabelecimentos 

de todos os graus de ensino, desde 
o jardim de infância até ao ensino 
secundário.
Em nome de melhor Ambiente, 
prevemos durante o ano o reforço da 
rede de oleões existente com mais dez 
oleões. 

VALORIZE OS ÓLEOS ALIMENTARES USADOS(OAU) 
Saiba como proceder

1. O óleo alimentar usado pode ser recliclado. Deixe-o arrefecer;

2. Não despejar o óleo usado nas canalizações, provocam entupimentos e 
maus cheiros;

3. O óleo usado frio, deverá ser colocado numa garrafa de plástico com 
tampa e não se deve misturar os óleos ou resídios.

4. Dirija-se a um dos Oleões espalhados pelo Concelho. Coloque a garrafa 
fechada na boca do Oleão.  NUNCA verta o óleo da garrafa para o Oleão.

5. NUNCA coloque as garrafas ao lado do Oleão. Se este tiver cheio, dirija-
se a outro local.

oleão na secundária de caneças
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O Parque dos Bichos é o Centro Oficial 
de Recolha Animal do Concelho de 
Odivelas.
Dispondo de 24 celas de alojamento 
para cães, este equipamento é um 
albergue provisório para cães errantes, 
capturados pela equipa do Centro, e 
animais que são temporariamente 
obrigados a permanecer em sequestro 
até serem devolvidos aos seus donos, 
porque foram transportados de outros 
países ou atacaram pessoas ou 
animais.
A missão do Parque dos Bichos é 
promover a adoção de todos os cães 

capturados. Para tal, os animais são 
sujeitos a um rigoroso exame médico 
de diagnóstico do seu estado de saúde. 
Caso apresentem alguma debilidade, 
a Médica Veterinária Municipal fornece 
os cuidados médicos necessários.
Antes de serem entregues aos 
seus novos donos, os cães são 
desparasitados, é-lhes aplicado um 
microchip para identificação eletrónica 
e administrada a vacina da raiva. 
Os animais adotados são, também, 
esterilizados, gratuitamente, no 
Consultório Veterinário Municipal.
O Parque dos Bichos promove ainda 

ações de sensibilização e pedagogia 
sobre animais de companhia junto da 
população do Concelho.
No ano de 2011, 142 animais 
foram recolhidos e 101 adotados, 
tendo o Consultório Veterinário 
Municipal efetuado 908 consultas, 
487 tratamentos, 246 cirurgias e 
932 vacinas foram administradas. 
Instalámos ainda 252 microchips.
Apesar de não existir a valência de 
gatil, foi necessário alojar 5 gatos, 
entretanto adotados. Visite-nos e, 
quem sabe, não encontra um amigo 
para adotar?

PARQUE DOS BICHOS
UMA CASA AMIGA PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Nós adotámos o FARRUSCO Nós adotámos a BONECA Nós adotámos a PUKA
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Reconhecer o sucesso das empresas do nosso Concelho, 
e a sua vontade de ultrapassar as dificuldades e de se 
superarem diariamente, faz parte da agenda da Câmara 
Municipal.
No decorrer de 2011, e no âmbito da sua Agenda para o 
Desenvolvimento, Inovação, Emprego e Cultura, a Autarquia 
visitou mais de 30 empresas, realçando a Presidente da 
Câmara que “em anos de crise, o tecido económico do 
Concelho tem sabido resistir, graças à visão estratégica 
que os empresários têm revelado, existindo inclusivamente, 
casos de aumento do número de postos de trabalho e de 
faturação”. A testemunhar este sucesso, está a atribuição 
a 43 empresas do concelho, dos prémios “PME Excelência” 
e “PME Líder em 2011” pelo Instituto de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) que anualmente 
galardoa empresas a nível nacional, pelo seu desempenho 
superior, com base na solidez financeira acima da média 
nacional e/ou modelos de gestão bem sucedidos. 
Neste ano de 2012, a Câmara Municipal promoveu a 3ª 
Edição da Agenda para o Desenvolvimento, Inovação, 
Emprego e Cultura.

VISITAS A EMPRESAS

INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL
APOIO AO EMPREENDEDORISMO

CÂMARA AJUDA A CRIAR EMPREGO
Desde 2006 que a Câmara Municipal de Odivelas 
tem ao dispor dos seus Munícipes uma equipa de 
técnicos especializados no Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego. 
Este serviço inovador e facilitador realizou, só no ano 
de 2011, 265 atendimentos presenciais que resultaram 
no apoio à elaboração de 44 projetos de investimento 
para candidaturas ao Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego e 
Invest +/Microinvest e 8 candidaturas ao Microcrédito. 
Odivelas, Pontinha e Ramada foram as freguesias que 
concentraram maior número de projetos, tendo a maior 
fatia das atividades económicas recaído sobre os setores 
dos Serviços, Comércio a Retalho e Restauração.
77 novos postos de trabalho criados e cerca de 800 mil 
euros de investimento, fruto destes projetos, constituem 
um contributo importantíssimo para o desenvolvimento 
económico e para a criação de emprego neste Concelho, 
em especial numa altura em que vivemos em recessão.
Em cinco anos, desde que iniciámos a prestação deste 
serviço, foram já criados 370 novos postos de trabalho, 
divididos por 206 projetos, cujo investimento total foi 
superior a 5 milhões de euros.
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No dia 25 de Abril, a Assembleia Municipal de Odivelas cumpriu a tradição e comemorou mais um aniversário da Revolução 
dos Cravos. A história  de  Odivelas está  intimamente ligada aos acontecimentos que tiveram lugar na madrugada de 24 
para 25 de Abril de 1974, por ter acolhido, no quartel do Regimento de Engenharia nº 1 da Pontinha, o posto de comando, de 
onde partiram as ordens da revolução.  Cumprindo o espírito de Abril, de liberdade e pluralidade democrática, usaram da 
palavra os líderes de todas as bancadas representadas na Assembleia Municipal, bem como o Presidente da Assembleia 
Municipal, Sérgio Paiva, e o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Mário Máximo.

“Falar de abril, comemorar abril, não pode ser 
uma ideia redutora da data, transformada cada 
vez mais num feriado que serve para fazer 
ponte e ter mais uns dias de férias. Falar de abril 
é falar do futuro, é ter uma concepção dinâmica 
da sociedade portuguesa.” 

assembleia municipal de odivelas

Sessão Comemorativa do 37º Aniversário do 25 de ABRIL

“Ao discurso da crise das instituições devemos sobrepor o discurso do imperativo da cidadania, 
da participação e da responsabilidade de representantes e de representados. É tempo de ação!  
É tempo de cada um descobrir a medida que pode e deve agir, não contra o Estado ou contra as 
instituições mas a favor do País e de um futuro comum mais próspero, mais fraterno mais solidário, 
lembro uma canção da minha infância de abril. “Somos um povo que cerra fileiras (…) Cerremos 
mais uma vez fileiras na conquista de um futuro melhor.” 

“O 25 de abril de 1974 constituiu uma rara 
exceção no Mundo; nem um tiro foi disparado 
pelos vencedores. Foi uma revolução sem 
violência. Contribuiu para um avanço sem 
precedentes dos índices de desenvolvimento 
do país. Qualquer semelhança entre o Portugal 
do 24 de abril e o Portugal de hoje será pura 
coincidência (…) Celebrar o 25 de abril não 
é celebrar o passado. É recordá-lo para que 
tenhamos direito a celebrar o futuro.” 

“Continuaremos a lutar por um país com 
uma democracia de melhor qualidade e 
com poderes públicos mais qualificados, do 
Estado Central ao Poder Local; por um país 
com menos desigualdades, mais solidário e 
com mais coesão social; e por um Estado, não 
enfraquecido e limitado ao mínimo como alguns 
defendem hoje (ora envergonhadamente, ora 
com clareza cristalina), mas sim renovado e 
capacitado para lidar com os desafios das 
sociedades e economias contemporâneas.” 

Miguel Cabrita
Bancada do PS

Vítor Machado
Bancada do PSD

“Comemorar o 25 de abril significa, antes de 
mais, atualizar e tornar presente os ideais de 
abril; Reconhecer e agradecer a todos, todos 
sem exceção, a todos os cidadãos anónimos 
que imbuídos por um espírito de mudança 
livremente decidiram pôr em causa a sua 
liberdade, a sua vida e da sua família, para nos 
devolverem um dos mais nobres valores da 
vida humana a … liberdade.”

André Carreira
Bancada do CDS

“A liberdade de escolha é uma das liberdades 
pelas quais ainda temos de lutar porque temos 
o Estado a escolher por nós (…) não nos deixa 
escolher a escola dos nossos filhos, não nos 
deixa escolher o que fazer com o nosso dinheiro 
e não deixa as nossas empresas florescerem. 
Com uma carga fiscal tão elevada o estado 
não nos deixa escolha, temos de trabalhar 
para pagar os impostos, o que ganhamos não 
é nosso.”

Paulo Gonçalves 
Bancada do Bloco de Esquerda 

“Num momento particularmente difícil da nossa 
vida democrática, quem se dedica a servir 
os outros, quem elege a causa pública como 
prioridade, tem de ser isento, com honestidade 
e dedicação. (…) Nesta crise económica e 
social que compromete o futuro de todos nós 
é inaceitável que se diga que se cumpriram os 
ideais de abril. Passadas três décadas ainda há 
muito a fazer.”

“Foi uma onda de choque, de liberdade e 
de esperança quanto ao futuro de Portugal, 
alterando para sempre a vida de todos nós e 
também dos países da CPLP que fizeram o favor 
de continuar a utilizar a língua de Camões.” 

Duarte Barracas
Bancada do MPT

Vítor Fonseca 
Deputado Independente

Mário Máximo
Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

Fátima Amaral  
Bancada da CDU

“A revolução de abril impôs-se como um facto 
histórico brilhante e marcante na História de 
Portugal e a sua força dinâmica e atualidade 
das suas propostas resultam da sua profunda 
ligação às aspirações e aos sentimentos do 
Povo.”

Sérgio Paiva, Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas
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ODIVELAS, BOM PARA VIVER E VISITAR!
Odivelas é uma terra acolhedora e rica na sua história, património, gentes e também na cultura.
O Centro de Exposições, a Biblioteca Municipal e o Centro Cultural da Malaposta são apenas três exemplos de 
equipamentos culturais já visitados e usufruídos por milhares de pessoas, ao longo dos últimos tempos.
As mensagens, as opiniões e as memórias dos seus visitantes são agora espelhados nesta página.
Obrigada pela sua companhia!

Biblioteca Municipal D.Dinis
Rua Guilherme Gomes Fernandes (Fim), Odivelas

Centro Cultural Malaposta
Rua Angola, Olival Basto

Centro de Exposições de Odivelas
Rua Fernão Lopes (junto aos Paços do Concelho)

cultura




