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Completámos recentemente 18 anos de autonomia 
territorial. O Município de Odivelas atingiu a sua 
maioridade, no entanto, há muito que se emancipou, 
ultrapassando barreiras, desbravando o caminho 
do progresso. Conquistámos, sem dúvida, uma 
nova centralidade na Área Metropolitana de Lisboa, 
alterando significativamente o paradigma a que 
estávamos associados outrora.

Ao longo dos anos, os vários Executivos que 
compuseram a Câmara Municipal e as Juntas de 
Freguesia, bem como os trabalhadores afetos a 
estes Órgãos dedicaram-se a esta nobre causa de 
servir a comunidade sempre com rigor, empenho 
e profissionalismo. Todo esse meritório trabalho 
realizado, permite-nos afirmar com convicção que 
temos hoje um Concelho de Odivelas mais moderno, 
mais qualificado, mais inclusivo e mais desenvolvido 
ao nível económico, social e humano.

As profundas mudanças sentidas ao longo destes 18 anos vieram transformar por 
completo a vida e o quotidiano dos cidadãos odivelenses. E muito deste progresso está, 
sem dúvida, associado ao Poder Local de proximidade que celebrou, recentemente, 40 
anos de existência, bem como à participação e envolvimento ativos da população na 
concretização de muitos dos objetivos traçados ao longo de todo este período.

Continuaremos, por isso, a ser o Poder Local de ação, responsável e de confiança. 
Aquele que trabalha diária e afincadamente na construção de um futuro à altura dos 
sonhos das nossas famílias, dos nossos seniores, dos nossos jovens e de todos quantos 
escolheram o nosso Concelho para residir. Porque Todos Somos Odivelas!

Aceite os meus votos sinceros de um excelente Ano de 2017, sinónimo de felicidade, 
prosperidade, saúde e bem-estar.

Hugo Martins
Presidente da Câmara Municipal
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ODIVELAS CELEBROU DIA DO MUNICÍPIO COM DINÂMICA E DE FORMA TRANSVERSAL
Os espetáculos de Carminho e Diogo Piçarra, a Corrida D. Dinis, as visitas ao Mosteiro de Odivelas e o lançamento do e-book com 
histórias vividas em escolas do Concelho, foram os destaques do programa de comemorações do Dia do Município, celebrado, 
formalmente, a 19 de novembro com uma sessão solene no Pavilhão Multiusos, acompanhada por mais de 500 pessoas, entre 
trabalhadores municipais, munícipes e convidados.

“ODIVELAS MAIS MODERNA E MAIS EMPREENDEDORA”
No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Hugo Martins, recordou algumas das obras e dos projetos 
levados a cabo ao longo dos 18 anos da sua existência, “nesta 
terra onde descansa D. Dinis para a eternidade (que) está 
hoje mais moderna, mais ordenada, mais empreendedora 
e mais dinâmica”. Realçou, ainda, os investimentos que 
serão concretizados em 2017, nomeadamente, o novo Centro 
de Saúde de Odivelas, a reabilitação da Feira da Arroja, a 
construção dos Parques Urbanos das Colinas do Cruzeiro, 
da Ribeirada e do Vale Pequeno. Destacou, também, o facto 
de Odivelas “ser o Concelho com a mais alta taxa bruta de 
natalidade do país. E a confiança neste futuro, começa com 
a nossa solidez financeira (…) entre janeiro e outubro de 
2016, a dívida municipal diminuiu 9,5 milhões de euros.” Uma 
situação financeira favorável que permite baixar, novamente, 
no próximo ano, a taxa de IMI para todos os prédios urbanos. 
O Presidente sublinhou que “irá haver, também, uma redução 
de 40€ para famílias com dois filhos, e de 70€ para quem 
tem 3 ou mais filhos.”

“18 ANOS DE PROGRESSO”
O Presidente da Assembleia Municipal, Miguel Cabrita, 
destacou os “18 anos de progresso. E de modernização. 
18 anos de profunda qualificação. Nas acessibilidades, nos 
transportes, nas escolas, na saúde, nos equipamentos sociais 
e no espaço urbano.” Miguel Cabrita elencou, ainda, toda a 
atividade desenvolvida por este Órgão e deixou palavras de 
homenagem a todos os que protagonizaram a aspiração 
coletiva e justa da criação do Concelho.

Fizemos 18 anos

Sessão Solene
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PRÉMIO DE MÉRITO “RAINHA SANTA 

ISABEL”, no ano letivo 2015/2016, foi 

atribuído às alunas Ana Carolina 

Monteiro e Maria Isabel Matos, que 

alcançaram a melhor nota na disciplina 

de Língua Portuguesa, do 12.º ano, nos 

Ensinos Regular e Profissional.

MEDALHA MUNICIPAL DE 
SERVIÇO PÚBLICO GRAU 
BRONZE, distinguiu os 139 
trabalhadores da Câmara 
que completaram 15 anos 
de serviço, dedicação e 
empenho. 

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU OURO, atribuída a Eduarda Barros, a 
título póstumo. Recebeu a medalha, a filha Ana 
Frederica Barros.

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU 
OURO, atribuída a Manuel Porfírio Varges,             
1º Presidente da Câmara Municipal de Odivelas.

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, GRAU 
OURO, atribuída a João Mário. 
Recebeu a medalha, o seu irmão Hugo Eduardo.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU OURO, 
atribuída ao Coronel João Manuel Pires.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU OURO, atribuída 
ao Tenente-Coronel Horácio Lopes.

MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, 
GRAU OURO, atribuída a Jorge Rosário.
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MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU 
PRATA, atribuída a Elisabete Maria Valente 
Gomes, Médica de Família.

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU PRATA, 
atribuída à Associação Sempre Mulher. Recebeu a 
medalha, a Presidente Maria Conceição Marmelo.

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU 
PRATA, atribuída a Noélia Canudo, Pisicóloga 
Clínica.

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU 
PRATA, atribuída à Associação Comunitária de 
Saúde Mental de Odivelas. Recebeu a medalha, 
a Presidente Susana Alves dos Santos.

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU 
PRATA, atribuída à Associação Sénior de Odivelas. 
Recebeu a medalha, a Presidente Isabel Martins.

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO, GRAU 
BRONZE, atribuída à “Questão de Igualdade - 
Associação para a Inovação Social”. Recebeu a 
medalha, a Presidente Ana Paixão.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU OURO, atribuída 
ao Subcomissário Jorge Simões.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU OURO, atribuída 
ao Subcomissário Luís Carlos Lameira de Freitas.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU OURO, atribuída 
à Confraria da Marmelada de Odivelas. 
Recebeu a medalha a Prioresa Ana Monteiro.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU OURO, atribuída 
ao Moto Clube de Odivelas “Doninhas do Asfalto”. 
Recebeu a medalha, o Presidente Ricardo Camilo.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA, atribuída 
à Unidade de Cuidados na Comunidade “Nostra 
Pontinha”. Recebeu a medalha, a Enfermeira 
Áurea Gomes.

MEDALHA DE MÉRITO, GRAU PRATA, atribuída 
à Unidade de Cuidados na Comunidade “Saúde 
a seu Lado” de Odivelas. Recebeu a medalha, a 
Enfermeira Isabel Nunes.

BANDA MAIOR COMPÕE UMA MÚSICA 
PARA ODIVELAS
Abrilhantando a cerimónia, o projeto 
municipal “Banda Maior” interpretou 
temas como “Nasci p’ra Música”, e  
inspirou-se no 18º aniversário para criar 
uma música sobre Odivelas - “ODI”, com 
música e letra de Ricardo Silva.
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O 18º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO FICA, TAMBÉM, MARCADO PELOS ESPETÁCULOS 
DE DIOGO PIÇARRA  E CARMINHO  NO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS, 
POR ONDE PASSARAM MILHARES DE PESSOAS.
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CORRIDA D. DINIS
Integrada nas comemorações do aniversário do Município, a já reconhecida “Corrida D. Dinis” levou cerca de 600 pessoas a 

correr e a caminhar pelas ruas de Odivelas, no dia 20 de novembro. 

Além dos atletas “mais rápidos”, subiram, também, ao pódio e receberam um prémio especial: o último atleta a cortar a meta 

e os atletas que correram trajados de Rei e Rainha. 

A organização foi partilhada pela Câmara Municipal e pela Associação Correr Lisboa.
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E-BOOK 18 ANOS DE 
MUNICÍPIO, 18 HISTÓRIAS DE 
SUCESSO
O e-book apresenta-nos histórias contadas 
na primeira pessoa pela equipa do Projeto 
municipal de mediação escolar - SEI!Odivelas, 
que refletem dificuldades, comportamentos 
e emoções na vida das crianças, dos jovens 
e famílias, dos técnicos e professores. São 
histórias que demonstram que o sucesso 
escolar está, muitas vezes, associado à 
estabilidade emocional e familiar.
O lançamento foi realizado, no dia 18 de 
novembro, na Escola Secundária Pedro 
Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião e contou 
com as presenças das diversas direções  de 
agrupamentos escolares do Concelho.
Pode ler este e-book em:
http://www.cm-odivelas.pt/index.php/outras-
publicacoes#e-books

DIA NACIONAL DO PIJAMA
A 21 de novembro, mais de 6.300 alunos de 
65 escolas e jardins de infância do Concelho 
foram de pijama para a escola. Odivelas 
voltou, assim, a ser “Concelho Pijama” 
aderindo, mais uma vez, a este projeto 
educativo e solidário, de âmbito nacional, 
da “Mundos de Vida”, que nos lembra que 
“uma criança tem direito a crescer numa 
família”.

EXPOSIÇÃO
“REMINISCÊNCIAS DE UMA URBE” 
DE LARANJEIRA SANTOS
O escultor Laranjeira Santos expôs “Reminiscências de uma Urbe” no Centro de 
Exposições de Odivelas, no âmbito do aniversário do Município, revelando obras que 
oscilam entre o lado figurativo e o abstrato. O escultor dedica parte dos seus estudos e 
projetos ao seu tema preferido - o corpo da mulher.
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“TURISMO PARA TODOS”
O dia 20 de novembro foi de entrada 
livre no Mosteiro de São Dinis e São 
Bernardo, em Odivelas. As visitas 
guiadas contaram com intérprete de 
língua gestual e tátil.

Arrancou, a 22 de novembro, a 
intervenção de limpeza, consolidação 
e diagnóstico dos túmulos de D. 
Dinis e do Infante. Financiada pela 
Câmara Municipal de Odivelas e pela 
Direção-Geral do Património Cultural, 
esta intervenção tem como objetivo 
dignificar a última morada do Rei 
que amava Odivelas e que fundou, 
em 1295, o Mosteiro de São Dinis e 
São Bernardo. A previsão é que os 
trabalhos terminem no 1º trimestre de 
2017. 
Duas especialistas trabalham, dia-
riamente, de forma minuciosa, pince-
lando pouco a pouco, cada corte da 
sepultura. As camadas de pó e a cor 
acinzentada do túmulo do Rei escon-
dem o tom acastanhado do calcário 
original, pintado de vermelhos e azuis. 
Ainda não há certezas de que a poli-
cromia seja a original, mas os respon-
sáveis pelo restauro acreditam que 
isso seja possível. No entanto, só de-
pois de realizado o diagnóstico é que 
poderá haver certezas.
Sete séculos passados, sobre a morte 
de El-Rei D. Dinis, este monumento terá 
o restauro merecido já em 2017.

MOSTEIRO SÃO DINIS E SÃO BERNARDO
Intervenção nos túmulos 



10 | revista municipal | janeiro 2017

Como foi a vossa reação ao ver a campanha nas ruas?
Diana lembra que no momento ‘congelou’: “Comecei a rir 
para mim mesma, fiquei super nervosa e envergonhada. O 
meu primeiro pensamento foi: e se agora alguém passar e 
me reconhecer?” Por seu lado, Duarte e Leandro referem que 
na altura “foi estranho e esquisito” verem-se nos  cartazes 
espalhados pelo Concelho. “Fiquei boquiaberto”, disse Janailton. 

E os amigos e família, como reagiram?
Os familiares de Diana comentaram “Dianinha, estás tão gira 
filha” e os amigos disseram: “ficou muito bem, agora vais ficar 
famosa”. Duarte recebeu da parte dos familiares e amigos o 
comentário: “parece um modelo!” “Gostaram e comentaram 
comigo sobre a campanha”, disseram os familiares e amigos 
do Leandro.  Os amigos e familiares do Janailton transmitiram-
lhe que “ele tem jeito para a coisa” e talvez “devesse seguir este 
ramo”.

Se pudessem estar no papel do Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, qual seria a primeira medida que tomavam?
A primeira medida que Diana e Leandro colocavam em ação 
“era melhorar a internet nas escolas e colocar projetores em 
todas as salas”. Duarte “distribuía gratuitamente os manuais 
escolares até ao 12º ano de escolaridade” e, por último, Janailton 
“abria uma escola dedicada a várias formas de arte”. 

Como pensam que será a vossa vida daqui a 10 anos?
“Espero estar a trabalhar e a constituir uma família”, afirmou 
Duarte. Diana prevê “estar com o curso superior acabado, a 
trabalhar, com uma casa, carro e independente”. “Será uma vida 
honesta, espero já ter a minha família e já ter concluído alguns 
dos meus objetivos”, referiu Leandro. Janailton deseja que “tudo 
esteja bem e que eu esteja com a pessoa que amo”.

Diana Claro, Duarte Cleto, Janailton SantoS e leanDro teixeira São “filhoS De oDivelaS” e tal Como o muniCípio, também 

atingiram a maioriDaDe. 

eSteS JovenS foram oS protagoniStaS ConviDaDoS para a realização Da Campanha De ComuniCação Do 18º aniverSário Do 

muniCípio De oDivelaS. Quatro eStuDanteS Do ConCelho De oDivelaS Com iDeiaS, ambiçõeS, goStoS e SonhoS DiferenteS maS Que 

em Comum têm oDivelaS Como a “Sua CaSa”.

Lançámos o desafio a estes jovens, e desengane-se quem pensa que o “sim” foi logo a primeira resposta que lhes passou 

pela cabeça. As dúvidas, a inexperiência e o desconforto em aparecer em cartazes de rua foram as razões apontadas. No fim, 

o resultado foi bastante positivo: “Foi uma experiência diferente. Estava nervoso e sem saber o que fazer, mas valeu a pena e 

gostei”, disse Janailton. Já Diana “estava um pouco assustada pois não é algo que esteja habituada a fazer, mas fui-me sentindo 

à vontade e começou a ser menos assustador e mais divertido”. Duarte e Leandro dividem o mesmo sentimento: “Foi engraçado, 

gostei da experiência e agradeço fazer parte dela”.

FIZEMOS 18 ANOS! ODIVELAS MAIOR!
Diana, Janailton, leanDro e Duarte

entrevista a...
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JANAILTON SANTOS:
Maior qualidade? O meu talento para 
desenhar.
Maior defeito? Ser impaciente.
Música preferida?  Sia - “The Greatest”
Livro preferido? “Os filhos da Droga”, de 
Christiane F.
Prato preferido? Gosto de tudo um pouco, 
menos de qualquer coisa que venha do 
mar.

DUARTE CLETO
Figura pública? Marcelo Rebelo de Sousa.
Convidavas para jantar? Família e Amigos.
Hobbies? Jogar futebol e ver desporto.
Maiores medos? Perder um familiar.
Prato preferido? Pizza, hambúrguer e bife.
Gostos e desgostos? Gosto de desporto e 
aventura. Não gosto de ler.

DIANA CLARO
Momento de destaque? O nascimento da 
minha irmã.
Convidavas para jantar? Família e depois 
um jantar com os amigos.
Hobbies? Ler e ouvir música, mas nestes 
últimos meses tem sido estudar (apesar de 
não ser bem um hobbie).
Maiores medos? Aranhas e da morte em si; 
de perder alguém importante, um familiar, 
um amigo ou até mesmo de me acontecer 
algo e deixar sempre qualquer coisa para 
trás.
Viagem de sonho? Volta ao mundo...

LEANDRO TEIXEIRA
Um superpoder? Ser imortal.
O que é que na tua vida não tem preço? 
Os meus pais não têm preço.
Se ganhasses um prémio de 1 milhão de 
euros...? Dava uma parte aos meus pais; 
também dava uma parte a uma instituição 
para os mais necessitados e ficaria com 
algum para mim.
Gostos e desgostos? Gosto de pessoas 
humildes e sinceras. Não gosto de falsidade 
nem de mentirosos. 

FIZEMOS 18 ANOS! ODIVELAS MAIOR!
Diana, Janailton, leanDro e Duarte
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VIVER EM IGUALDADE
Não podíamos ter começado de melhor maneira as celebrações do Dia Municipal da Igualdade, que este ano se 
comemorou, pela primeira vez, a 24 de outubro.

Boas práticas de integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação mereceram distinção 
de ODIVELAS COMO MUNICÍPIO DE EXCELÊNCIA PARA VIVER EM IGUALDADE. 

O Prémio distinguiu oito municípios com boas práticas nesta área, quer na sua organização ou funcionamento, quer nas 
atividades por si desenvolvidas, e a cada município premiado foi atribuído um certificado de mérito onde se atesta que o 
referido município é reconhecido como um dos melhores concelhos para Viver em Igualdade.

UMA SEMANA 
REPLETA DE ATIVIDADES
De 24 a 27 de outubro, muitas foram 
as atividades - Jogo de Futsal com 
equipas mistas, Fórum “Igualdade e 
Cidadania para a Mudança”,  Exposição 
“Mulheres no Espaço Público e Novas 
Masculinidades”, Aula de Ginástica 
com alunos do Clube do Movimento 
e o Roteiro “Cidadania em Portugal” 
- que promoveram, mais uma vez, 
espaços de igualdade e mudança de 
mentalidade e cidadania, por forma 
a quebrar barreiras. Estas iniciativas 
contaram com a participação do Coro 
“Vozes em Si” e das equipas de Futsal 
Feminina e Masculina do Centro de 
Cultura e Desporto dos Trabalhadores 
do Município de Odivelas.
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Pelo 2º ano consecutivo a Câmara Municipal de Odivelas foi distinguida como «Autarquia + Familiarmente Responsável». Esta 
bandeira é o reflexo do empenho do Poder Local na sustentabilidade do futuro. Este resultado surge da avaliação feita pelo 
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, ao conjunto de 
políticas “familiarmente responsáveis” implementadas pelo Município de Odivelas, em 2016, das quais se destacam:

Continuidade do CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA disponibilizado a todas as famílias numerosas que residam ou 
que exerçam a atividade laboral no Concelho de Odivelas (pelo menos um dos elementos). e que concede aos seus titulares, 
respetivos cônjuges e descendentes o acesso a bens e serviços em condições vantajosas nas áreas da saúde, desporto, 
cultura, atividades económicas, entre outras.
São inúmeros os estabelecimentos e as entidades públicas e privadas do Concelho que praticam descontos, bem acima dos 
usualmente concedidos em ações similares, numa enorme variedade de bens e serviços de qualidade garantida.

Promoção do MÊS DA FAMÍLIA, realizado em Maio de 2016 com diversas iniciativas como Encontros de Coros, Workshop de 
Alimentação Saudável, “ver e Fotografar Grafitis” e a Exposição  denominada “A minha Família” de trabalhos efetuados por 
alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho.

ODIVELAS DISTINGUIDA COMO 

AUTARQUIA + FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL

UM MÊS DEDICADO À POPULAÇÃO 
SÉNIOR  DE ODIVELAS

Um mês de iniciativas! Foi assim o mês de 
outubro, o nosso «Mês Sénior» que, mais uma 
vez, encheu os dias da nossa população “mais 
crescida” com atividades lúdicas e culturais.
Teatro sénior, aulas de dança, workshops 
de culinária e sessões de informação sobre 
finanças, encontros de coros e tunas, idas 
ao teatro e um seminário, foram apenas 
algumas das atividades propostas, de um 
conjunto de iniciativas promovidas em prol 
do envelhecimento ativo e do combate 
ao isolamento. Objetivos amplamente 
alcançados com as atividades ricas em 
cultura, conhecimento, entretenimento e 
atividade física deste «Mês Sénior».

TAXA DO IMI das mais baixas da Área Metropolitana de Lisboa, além da redução de 40 euros para agregados com 2 filhos 
e de 70 euros para os que têm 3 ou mais filhos.

Ao nível educativo a autarquia ofereceu, no mês de setembro de 2016, mais de 32 mil manuais escolares e fichas, garantindo 
ainda 3 refeições diárias aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, no valor de 1 milhão  e 250 euros. 
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ENTREVISTA

POPULAÇÃO RESIDENTE

ODIVELAS EM NÚMEROS

80.814 M 72.026 H 

TAXA BRUTA NATALIDADE

EQUIPAMENTOS

11,5%

Odivelas

9,9%

Área
Metropolitana 

de Lisboa

      
2579

EMPRESAS E     
ESTABELECIMENTOS    

SEDEADOS

219
EQUIPAMENTOS 

ESPAÇOS 
CULTURAIS E 
PATRIMÓNIO

50
ESTABELECIMENTOS

EDUCAÇÃO 
(REDE PÚBLICA)

173
EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS

PIRÂMIDE ETÁRIA 
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Foi no passado mês de novembro que a Assembleia 
Municipal de Odivelas aprovou a proposta da Câmara 
relativa ao Imposto Municipal sobre Imóveis. Com esta 
medida, de uma taxa de 0,375% aplicada até então, 
passará a vigorar em Odivelas uma taxa de 0,370%. 
Odivelas fica, assim, com uma das taxas mais baixas de 
IMI, na Área Metropolitana de Lisboa.
A par desta medida, será também aplicado o “IMI 
Familiar”, reduzindo em  40 euros o IMI das famílias com 
dois filhos e em para 70 euros o IMI das famílias com três 
ou mais filhos.

IMI VOLTA A BAIXAR

ORÇAMENTO E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2017 COM NOVOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
No  Orçamento e as Grandes Opções do 
Plano  para 2017, a estratégia da Câmara 
Municipal de Odivelas passa pelo reforço 
do investimento, com a construção de 
novos equipamentos e infraestruturas, 
visando a requalificação do território. 
Tal como vem acontecendo ao longo 
dos últimos anos outra das prioridades 
passa por continuar a redução do 
endividamento da autarquia.
No total, o Orçamento  Municipal é de   

87.608.589,00 euros, registando uma 
subida de 3,3 por cento em relação ao 
ano passado. 
Por funções, as Grandes Opções do Plano 
para 2017 irão absorver 62.563.189,00€ 
apresentando um aumento de 4,2 por 
cento em relação ao ano passado. As 
funções sociais continuam a apresentar 
maior disponibilidade financeira, sendo 
um sinal de que para a Câmara Municipal 
de Odivelas, são de crucial importância 

ações que visem a melhoria da 
qualidade de vida dos nossos munícipes 
e dos serviços disponibilizados.
Globalmente, o Orçamento e as Grandes 
Opções do Plano para 2017, evidenciam  
a continuação de uma política de 
sustentabilidade financeira e social, que 
concilia as diversas atribuições legais, 
com atividades de cariz económico, 
social, desportivo, cultural, entre outras.

Funções Económicas

Funções Gerais 

Projetos Novos 

6,3 
MILHÕES 

EUR

12,8
MILHÕES 

EUR

29,7
MILHÕES 

EUR

Refeitórios Escolares EB1/JI 

Funções 
Sociais

43,1
MILHÕES 

EUR

2,3%

Iluminação Pública
Equipamentos 

3,9%

Acordos 
com Juntas
de Freguesia

5,8%

Tratamento
Águas Residuais 

6,9%
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Portugal 2020 é o nome do Acordo de Parceria 
adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, onde 
está reunida a atuação dos cinco Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento – o FEDER (Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional ), o Fundo de Coesão, o 
FSE (Fundo Social Europeu), o FEADER (Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural) e o FEAMP (Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas). 
Com a assinatura do Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial entre a Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) e as autoridades de gestão dos Programas 
Operacionais - (PO) Regional de Lisboa (Lisboa 2020) e 
o da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(PO SEUR) - a AML beneficiará de um apoio de 89,3 
milhões de euros de fundos da União Europeia, sendo 
51 milhões de euros provenientes do FEDER e 37 milhões 
do Fundo Social Europeu (FSE) através do Programa 
Operacional Regional Lisboa 2020 e 1,3 milhões de 
euros provenientes do Fundo de Coesão através do PO 
SEUR. 
No âmbito deste Acordo, Odivelas apresentou 
candidaturas a 38 projetos, num total de 15.787.000,00€.

AJUDA ODIVELAS A CRESCER

CENTRO DE SAÚDE DE ODIVELAS

ALGUMAS CANDIDATURAS - 2017/2018

- Remodelação e Ampliação da Escola dos Castanheiros
em Caneças

- Construção da Unidade de Saúde de Odivelas

- Reabilitação da Quinta do Espírito Santo

- Bairros Sociais

- Valorização Paisagística do Dólmen do Sítio das Pedras Grandes

- Requalificação da Vegetação Ripicola do Rio da Costa (2ª fase)

- Promoção de Eficiência Energética na Iluminação Pública / 
Substituição de Iluminação por LED’S

- Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da 
Biodiversidade, Recreio e Lazer / Zona Verde das Colinas do 
Cruzeiro - Zona Norte
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Após dois anos de constituição dos 
Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 
(SIMAR), já é possível fazer um balanço 
francamente positivo deste novo modelo 
de gestão conjunta e participada pelos 
dois municípios.  

O Município de Odivelas, tem vindo a 
beneficiar de um plano de investimentos 
com vista à melhoria do abastecimento 
de água, através da modernização das 
infraestruturas. Intervenções em marcha 
que permitiram a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados a todos os 
odivelenses, a procura de soluções 
inovadoras para o aumento da eficácia e 
eficiência e a racionalização dos recursos 
financeiros.

2017 traz novas opções da política tarifária 
ao nível do abastecimento da água, das 
águas residuais e dos resíduos sólidos 
urbanos. O destaque vai para a decisão 
do Conselho de Administração, presidido 
pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Hugo Martins, de aprofundar 
a sua marca social, designadamente 

através de duas medidas fundamentais:
• Voltar a limitar a atualização tarifária 
apenas à aplicação do IHPC - Índice 
Harmonizado dos Preços ao Consumidor 
estimado para 2017, sendo que ficarão 
isentos desta atualização os tarifários 
social e familiar (famílias numerosas com 
mais de 5 elementos), o que constitui 
uma medida social importante que os 
SIMAR já adotaram em 2016 e que será 
agora continuada em 2017;
• Aprofundar o tarifário social destinado 
às famílias de menores rendimentos - 
para além de ser mantida uma maior 
amplitude dos escalões e a isenção do 
pagamento das tarifas fixas atualmente 
existentes, é agora definido um teto 
máximo para as tarifas variáveis com 
o limite de 85% do valor das tarifas 
normais para clientes domésticos, o 
que corresponderá, em 2017, a um 
desagravamento destas tarifas em 14% 
relativamente a 2016.

Salientamos, igualmente, o alargamento 
do mapa de pessoal dos SIMAR, com a 
criação de 89 novos postos de trabalho 
por tempo indeterminado.

SIMAR APOSTAM NAS TARIFAS SOCIAIS COM PREÇOS MAIS REDUZIDOS

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
APROFUNDAM LADO SOCIAL

PRINCIPAIS OBJETIVOS PREVISTOS EM 2017 

- Continuar o investimento na melhoria das condições de funcionamento dos serviços
- Investir na substituição, renovação e modernização intensa da rede de distribuição da água
- Melhorar a qualidade e eficácia do serviço prestado aos clientes/munícipes 
- Redução dos custos com perdas de água e reparações das condutas
- Desenvolver um programa de renovação dos contadores instalados que já ultrapassaram o seu prazo de vida útil
- Finalizar a implementação do sistema de telegestão e telecontrolo da totalidade da infraestrutura de distribuição de água
- Consolidar e desenvolver o plano de ação da recolha seletiva de resíduos urbanos 
- Melhorar os serviços de manutenção de viaturas afetas à recolha de resíduos
- Modernizar as instalações de trabalho e sociais dos trabalhadores
- Aprofundar da melhoria da relação direta com os clientes/munícipes através do investimento em tecnologias e 
equipamentos.

ALGUMAS INTERVENÇÕES PREVISTAS EM 2017 PARA O CONCELHO DE ODIVELAS

- Início da construção do novo reservatório nos Pedernais, Ramada
- 2ª e 3ª fases da substituição da rede de abastecimento de Caneças
- Intervenções de substituição de condutas em Odivelas e em Famões.
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ASSEMBLEIA  MUNICIPAL

No dia 12 de dezembro, no Auditório da 
Escola Braamcamp Freire, na Pontinha, 
a Assembleia Municipal organizou 
a Conferência “Agir pela Igualdade: 
Velhos Desafios, Novas Frentes”.
A abertura contou com o Diretor do 
Agrupamento de Escolas Braamcamp 
Freire, Jorge Nunes, e do Presidente da 
Assembleia Municipal, Miguel Cabrita. 
Depois de uma intervenção sobre as 
agendas internacionais de promoção 
da igualdade, a cargo de Ana Sofia 
Fernandes (Secretária-Geral da 
Plataforma Portuguesa de Direitos 
das Mulheres), foram apresentados 
em painéis moderados pelo Vereador 
Edgar Valles e pela socióloga e 
investigadora Dulce Morgado Neves 
vários instrumentos e ferramentas de 
promoção da igualdade e o trabalho 
de diferentes associações da sociedade 
civil. A Sessão de Encerramento foi 
assegurada pelo Presidente da Câmara 
Municipal e pela Secretária de Estado 
da Cidadania e Igualdade, Catarina 
Marcelino, que visitou o concelho para 
encerrar a conferência.

Mais informação e materiais da conferência 
disponíveis em 
www.am-odivelas.pt/index.php/conferencias

ASSOCIAÇÕES E INSTRUMENTOS DIVULGADOS NA CONFERÊNCIA:

Calculadora Salarial da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego (CITE)
Carlos Nunes, Vice-Presidente da CITE

Projeto GenMob – género e desigualdade no espaço-tempo
Margarida Queirós, Professora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
e investigadora do Centro de Estudos Geográficos da UL

Toolkit para a territorialização das políticas de igualdade
João Paiva, Coordenador de Núcleo, CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

Gender Budgeting 
Alexandra Silva, Vice-Presidente da EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento

Cursos de Formação Especializada em Igualdade de Género 
Dália Costa, Professora do ISCSP-UTL e Coordenadora Executiva do Curso do CIEG - Centro Interdisciplinar de Estudos de Género

iGEN Rede de Empresas pela Igualdade
Dália Costa, Sócia Gerente da Mercer

Associação Pais para Sempre
João Mouta, Presidente

AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual 
Margarida Faria, Presidente  

Rede Ex-Aequo – Associação de jovens LGBTI e apoiantes
André Faria, direção

Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto
Dulce Morgado Neves, direção

Plataforma Portuguesa de Direitos das Mulheres
Ana Sofia Fernandes, Secretária Geral

CONFERÊNCIA AGIR PELA IGUALDADE: 
VELHOS DESAFIOS, NOVAS FRENTES
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No exato dia em que se assinalaram os 40 anos das 
primeiras eleições autárquicas depois do 25 de Abril, 
em 12 de Dezembro de 1976, a Assembleia Municipal 
organizou uma conferência sobre a igualdade entre 
homens e mulheres e a igualdade de género – 
temáticas onde se cruza a igualdade com a liberdade 
e dignidade individuais, direitos fundadores da nossa 
democracia e do nosso modelo de sociedade. 
Não é a primeira iniciativa que promovemos. Além 
de deliberar em plenário sobre matérias e medidas 
municipais, assumimos o compromisso de assumir um 
papel ativo na reflexão sobre questões estruturantes 
para as pessoas a nível local e nacional. Aconteceu em 
anos anteriores, com a conferência sobre Orçamentos 
Participativos, o Fórum sobre Saúde em Odivelas, e 
desta vez contámos, numa data tão simbólica, com a 
presença de especialistas, ativistas da sociedade civil e 
promotores de instrumentos inovadores na temática da 
igualdade.
Discutir a igualdade de direitos entre homens e mulheres 
e a não discriminação em função da orientação sexual 
é procurar o exercício pleno de liberdade individual 
e da igualdade, sem que nenhum destes valores se 
sobreponha ao outro. Só assim se pode assegurar 
verdadeiramente, no equilíbrio também ele delicado 
entre o privado e o público, a liberdade de cada um 
na sua vida e o reconhecimento da dignidade das 
diferentes características, escolhas ou orientações do 
outro.
Conseguimos já muitos avanços na igualdade entre 
homens e mulheres e no respeito pelas diferentes 
orientações sexuais. É por isso justo deixar uma palavra 
de reconhecimento pela luta de tantas e tantos que 
protagonizaram os movimentos pela igualdade – 
das sufragistas a todos os movimentos feministas e a 
todos os ativistas do presente nas diversas frentes pela 
igualdade de género.
Esperamos que momentos de reflexão partilhada como 
o que vivemos na Escola Braamcamp Freire, na Pontinha, 
possam contribuir, de modo modesto, para continuar 
a trilhar os caminhos da igualdade. E a enriquecer a 
qualidade da nossa democracia local.

Um abraço,
Miguel Cabrita

Miguel Cabrita
Presidente da Assembleia

 Municipal de Odivelas

ASSEMBLEIA  MUNICIPAL

COMISSÕES PROSSEGUEM ATIVIDADE

Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente 
A comissão visitou o Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas. Em novembro, 
promoveu uma análise da questão das UOPG do Concelho em 
reunião com técnicos do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal.

Coesão Social e Saúde 
Foram visitadas IPSS do concelho: CEDEMA (Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes Mentais Adultos), em Famões; Santa Casa 
da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião; AMOP; AMOVAFLOR; 
Comunidade Emaús em Caneças; Centro Infantil de Odivelas;  
Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada. A comissão 
reuniu ainda com IPSS Pontinha e Famões e de Ramada e 
Caneças, em ambos os casos com a presença dos Presidentes 
de Junta de Freguesia.

Comissão de Assuntos Económicos e Financeiros 
As empresas Metalúrgica Pinto & Guerreiro, Lda., em Famões e 
Autozitânia II, Lda., em Odivelas, foram visitadas pela Comissão, 
para conhecer os projetos e realidades destas empresas do 
Concelho.

A Comissão de Educação, Cultura, Juventude e Desporto, 
visitou as instalações da Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças. 

No dia 12 de dezembro, a ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS E 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, celebraram os 40 anos das 
primeiras eleições autárquicas democráticas, numa sessão solene 
que contou com a atuação do músico Carlos Mendes.
Depois da abertura por Hugo Martins, Presidente da Câmara 
Municipal, seguiram-se os discursos das forças políticas 
representadas na Assembleia (José Maria Pignatelli, CDS/PP; 
Andreia Meijinhos, BE; Luis Salmonete, PSD; Armindo Fernandes, 
CDU; Edgar Valles, PS), tendo o encerramento sido feito pelo 
Presidente da Assembleia Municipal, Miguel Cabrita.




