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1111||||INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

    

1. O presente documento constitui o Relatório Final do Estudo Diagnóstico Socioeconómico da 

Vertente Sul de Odivelas, desenvolvido pelo CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento 

Regional e Urbano, Lda. para a Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito de uma Candidatura do 

Município ao Eixo 3-Coesão Social do Programa Operacional Regional de Lisboa "Política de 

Cidades - Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do Concelho de Odivelas”. 

2. O estudo cumpre o objetivo, definido em sede de Caderno de Encargos, nomeadamente de 

caraterização, em múltiplos aspetos, do tecido empresarial existente na área geográfica da Vertente 

Sul de Odivelas, que abarca os bairros do Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da 

Luz e Quinta das Arrombas, e que, no seu conjunto, se constituem como Área Crítica de Recuperação 

e Reconversão Urbanística, (ACRRU), declarada pela publicação do Decreto n.º 3/2008 de 31 de 

Janeiro publicado em Diário da República 1.ª Série – n.º 22 de 31 de Janeiro de 2008. 

3. Em traços gerais, trata-se de uma área com cerca de 160 hectares, contida entre a Circular Regional 

Interna de Lisboa (CRIL) e o limite do Concelho de Lisboa, caraterizada por uma topografia 

acidentada, com um elevado declive (Norte-Sul) e por uma ocupação urbana de génese ilegal. 

4. Fruto das múltiplas fragilidades que convergem sobre este território – ambientais, urbanísticas, 

sociais e económicas –, a Câmara Municipal de Odivelas tem vindo a promover uma intervenção de 

âmbito transversal e integrada, mobilizando um amplo número de parceiros e promovendo, em 

parceria, diversos programas e projetos como o da referida candidatura e o Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS) da Vertente Sul de Odivelas. 

5. O presente documento, que integra o Programa de Ação, constitui uma visão atualizada da dinâmica 

económica deste território oferecendo, aos mais diversos níveis uma imagem detalhada sobre as 

forças e as fragilidades que caraterizam as atividades económicas localizadas neste setor do 

Concelho de Odivelas. Em resultado das evidências obtidas com o diagnóstico importa relevar a 

importância social, económica e territorial das atividades económicas localizadas na área de 

intervenção. Embora apresentando uma grande heterogeneidade, trata-se, em geral, de um tecido 

económico a um tempo competitivo e, a outro tempo, determinante para a empregabilidade da 

população residente nos referidos bairros.  

6. O diagnóstico que agora se apresenta resulta de um maturado processo de levantamento e 

inquirição das atividades económicas implantadas na área de intervenção o que obedeceu a três 

etapas metodológicas sequenciais: 

� Identificação de todas as empresas instaladas em cada um dos cinco bairros da área de 

intervenção (Julho de 2011); 

� Construção de um painel de atividades económicas e respetiva georreferenciação (Agosto 

de 2011); 
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� Aplicação de um inquérito presencial às empresas (Setembro de 2011), tendo-se efetuado 

três tentativas em diferentes horários, sempre que por motivos de ausência não foi possível 

obter a resposta ao inquérito. 

7. Como resultado desta metodologia foram identificadas 178 empresas em funcionamento. Mais de 

metade destas localiza-se na Serra da Luz (52%). Os bairros do Vale do Forno e da Encosta da Luz 

apresentam as segundas e terceiras maiores concentrações, respetivamente 24% e 17% das 

empresas. Os bairros da Quinta do Zé Luís e da Quinta das Arrombas, em coerência com a sua menor 

dimensão espacial, registam um número de atividades económicas relativamente residual.  

8. Tendo por base os objetivos específicos definidos para este documento, resultantes de um trabalho 

conjunto realizado pelos técnicos da Divisão de Apoio Empresarial, Emprego e Projetos 

Cofinanciados da Câmara Municipal de Odivelas e da equipa técnica do CEDRU e que culminou no 

desenho do inquérito e na definição das diversas questões, o presente documento foi organizado em 

nove componentes principais: 

� Na primeira componente contextualiza-se o território da Vertente Sul, tendo em 

consideração a atual conjuntura macroeconómico nacional; 

� Na segunda componente é apresentada uma análise ampla e profunda da estrutura 

económica da Vertente Sul de Odivelas, no qual se apresenta de forma detalhada o perfil 

das empresas em funcionamento; 

� Na terceira componente apresenta-se um retrato geral da estrutura produtiva das 

atividades económicas da área de intervenção, focalizando a análise no capital humano das 

empresas, analisando-se a distribuição por função (dirigentes e colaboradores), a estrutura 

etária, habilitacional, as remunerações auferidas, entre outros aspetos; 

� Na quarta componente é feita a análise na conduta das empresas no que respeita às 

medidas de gestão ambiental que adotaram; 

� Na quinta componente aborda-se a cultura de formação e qualificação profissional na 

estrutura empresarial da área de intervenção; 

� Na sexta componente analisam-se a forma como as questões da saúde, higiene e segurança 

no trabalho (SHST) são abordadas pelas empresas inquiridas; 

� Na sétima componente descreve-se a visão dos empresários sobre o futuro da sua 

atividade, concretamente sobre os investimentos que pretendem realizar a médio prazo; 

� Na oitava componente é apresentada uma análise SWOT relevando as principais 

potencialidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, dos fatores endógenos e 

exógenos com que o desenvolvimento das atividades económicas da Vertente Sul se 

depara; 

� Finalmente, na nona componente, tendo por base o diagnóstico realizado, apresentam-se, 

de forma sistematizada, as principais conclusões de modo a apoiar a definição de 
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estratégias de desenvolvimento e reestruturação empresarial que venham a ser 

equacionadas para o território em análise. 

9. Num contexto de profunda incerteza e marcado pessimismo, em que decisores e empreendedores 

são chamados a se concertarem e a unirem esforços no sentido de encontrar uma nova base de 

sustentação e prosperidade para o país, não podemos deixar de destacar e de apontar como 

exemplo a disponibilidade e o interesse que encontrámos junto dos empresários da Vertente Sul de 

Odivelas. Sem a sua colaboração este estudo não teria sido possível. Esperamos que os resultados 

agora apresentados promovam uma maior informação deste território e alimentem, aos mais 

diferentes níveis, processos de reflexão estratégica. Um diagnóstico não é um fim, é o princípio para 

uma ação suportada em conhecimento. 
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Figura Figura Figura Figura 1111. . . . Levantamento funcional daLevantamento funcional daLevantamento funcional daLevantamento funcional da Vertente Sul de Od Vertente Sul de Od Vertente Sul de Od Vertente Sul de Odivelas (ivelas (ivelas (ivelas (AtividadesAtividadesAtividadesAtividades económicas económicas económicas económicas))))    
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Figura Figura Figura Figura 2222. Empresas recenseadas na Vertente Sul de Odivelas, segundo a Classificação Portuguesas das . Empresas recenseadas na Vertente Sul de Odivelas, segundo a Classificação Portuguesas das . Empresas recenseadas na Vertente Sul de Odivelas, segundo a Classificação Portuguesas das . Empresas recenseadas na Vertente Sul de Odivelas, segundo a Classificação Portuguesas das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas (2 dígitos) Económicas (2 dígitos) Económicas (2 dígitos) Económicas (2 dígitos) 
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2|CONTEXTUALIZAÇ2|CONTEXTUALIZAÇ2|CONTEXTUALIZAÇ2|CONTEXTUALIZAÇÃÃÃÃOOOO    

    

10. Integrados no Concelho de Odivelas e por inerência na Área Metropolitana de Lisboa (AML), os 

cinco bairros que ocupam a Vertente Sul de Odivelas abrangem uma área de cerca de 160 hectares. 

Os bairros do Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz e Quinta das Arrombas, 

bem como os terrenos adjacentes, repartem-se administrativamente pelas freguesias de Odivelas 

(Vale do Forno e a quase totalidade da Encosta da Luz) e Pontinha, coincidindo a sua delimitação a 

Sul com o limite administrativo do Concelho de Lisboa e a Norte, com o traçado do IC17/CRIL. 

11. A freguesia de Odivelas, com caraterísticas marcadamente rurais até meados do século passado, 

registou um aumento de cerca de 81 mil habitantes, entre 1940 e 1981, resultado do massivo êxodo de 

famílias do interior do país em direção à periferia de Lisboa, à procura de melhores condições de 

vida e de oportunidades de emprego. Na década de 80 a nova delimitação administrativa da 

freguesia originou a redução significativa da sua área (desanexação e criação da freguesia da 

Pontinha, em 1984). Odivelas e Pontinha assumem-se como duas das mais densamente povoadas 

freguesias do Concelho de Odivelas e apresentam, atualmente, um tecido urbano consolidado. 

12. Em 2011 a área de intervenção englobava 1100 edifícios, 3256 alojamentos, 2568 famílias e 6642 

habitantes1. O desenvolvimento urbanístico da Vertente Sul de Odivelas afigura-se semelhante ao de 

outras aglomerações do concelho e da AML, erigidas na sequência do forte crescimento 

populacional das décadas de 50 a 70.  

 

Figura Figura Figura Figura 3333. Evolução d. Evolução d. Evolução d. Evolução demográfica na Vertente Sul de Odivelas (2001/2011)emográfica na Vertente Sul de Odivelas (2001/2011)emográfica na Vertente Sul de Odivelas (2001/2011)emográfica na Vertente Sul de Odivelas (2001/2011) 
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Fonte: INE, 2011; PRUVSCO. 

                                                 
1
 Censos 2011- Dados preliminares (Ver Anexo 11.3) 
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Figura Figura Figura Figura 4444. Vertente Sul de Odivelas em 1965. Vertente Sul de Odivelas em 1965. Vertente Sul de Odivelas em 1965. Vertente Sul de Odivelas em 1965    

 
Fonte Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, CMO, 2011. 

 

13. A ocupação dos terrenos da VSO teve início nos anos 40 e 50, primeiramente no bairro da Serra da 

Luz, conforme comprovado pelo inquérito realizado pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social 

-Vertente Sul de Odivelas em 2008. Segundo este, os moradores escolheram este local para 

habitação devido, sobretudo, aos preços convidativos, à dificuldade em encontrar alojamento e 

face à proximidade ao local de trabalho (muitos foram atraídos pela presença, nas proximidades, de 

familiares e amigos). Releve-se o facto de os proprietários assumirem, na maioria dos casos, o 

conhecimento da ilegalidade do bairro. Não obstante a ocupação inicial datar de 1940, as décadas 

de 70 e 80 assumiram uma especial relevância no crescimento destes bairros. Recentemente os 

importantes fluxos migratórios de população estrangeira têm transformado social e culturalmente a 

área de intervenção, contribuindo também para a diversificação da base económica local. 

14. A elevada procura de habitação na cidade de Lisboa não foi acompanhada por uma oferta 

equivalente em termos quantitativos e a custos aquisitivos comportáveis. Neste contexto, os terrenos 

da encosta Sul do Concelho de Odivelas sofreram, desde a década de 40, uma elevada procura 

construtiva não planeada, não programada e ilegal e, consequentemente, sem a respetiva dotação 

de infraestruturas ou equipamentos. Daqui resultou um espaço urbano desordenado com debilidades 

do ponto de vista das edificações e problemas de instabilidade das vertentes. 

15. A degradação do tecido urbano e as más condições de habitabilidade não asseguram uma 

integração funcional do território, carecendo de processos de reconversão urbanística e ambiental. 

A estas questões, acrescem outras, detetadas pela equipa responsável pelo CLDS-VS 2, assinado 

entre o Centro Comunitário Paroquial de Famões, a Câmara Municipal de Odivelas e o Instituto de 

Segurança Social, como sejam: a legalização (dos imigrantes e do bairro); a má imagem do bairro; a 

insegurança; as carências de equipamentos sociais. Não obstante, a mesma equipa concluiu de uma 

certa qualidade de vida proporcionada pelas curtas distâncias pendulares casa-trabalho e pelos 

fortes laços de vizinhança estabelecidos. 

                                                 
2
 Promovida pela equipa do CLDS-VS em parceria com a CMO (Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
(DHSAS) e Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico (DPEDE)), em 2008. 
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Figura Figura Figura Figura 5555. Vertente Sul de Odivelas em 2005. Vertente Sul de Odivelas em 2005. Vertente Sul de Odivelas em 2005. Vertente Sul de Odivelas em 2005 

 
Fonte Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, CMO, 2011. 

 

16. Os diferentes diagnósticos/caraterizações realizados para este território3 são concordantes nas 

conclusões sobre o espaço em análise:  

�  Escassez de equipamentos de vária ordem;  

�  Carências de infraestruturas;  

�  Economia local pouco dinâmica;  

�  Problemas de integração social, onde coexistem situações de marginalização, degradação, 

pobreza e desqualificação social. 

17. Este quadro de referência assume uma maior acuidade e pertinência num contexto macroeconómico 

adverso, marcado pela contração do investimento público e pelas dificuldades de acesso ao crédito 

bancário.  

18. O Banco de Portugal4 projeta uma redução do PIB nacional em 1,9%, para 2011 e aponta para uma 

contração da atividade económica em 2,2%, em 2012. A este quadro desfavorável acresce, 

igualmente, a estagnação do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego estimada de 

12,4%, no 3º trimestre de 2011 (+ 0,3% do que no trimestre anterior) acompanhada por um aumento 

da população desempregada em 2, 2% no mesmo período, ascendendo a cerca de 700 mil indivíduos. 

Releve-se ainda que o Programa de Assistência e Económica e Financeira em curso, que visa a 

correção dos desequilíbrios macroeconómicos estruturais do país e o fomento do crescimento e da 

competitividade da economia portuguesa implica a execução de um processo de reformas (por 

exemplo no mercado de trabalho e em setores chave da economia) com reflexos em fatores de 

                                                 
3
 “Vertente Sul: Análise Sociográfica da População” (Direção de Projeto de Reconversão da Vertente Sul - DPRVS), Diagnóstico 
Social 2008 (CLDS-VS); Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PRU - CMO). 
4
 Boletim Económico, Outono de 2011 
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desenvolvimento endógenos, nomeadamente uma maior aposta na qualificação dos recursos 

humanos e num maior estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. 

19. A dinamização social, económica e territorial da VSO é determinante num contexto 

macroeconómico desfavorável, mas simultaneamente potenciador de novas oportunidades. A 

afirmação e consolidação das atividades económicas existentes e o incentivo e apoio à 

manutenção/criação de postos de trabalho na Vertente Sul deverão assumir uma importância central 

nas estratégias de desenvolvimento a delinear para este território. 
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20. O terceiro capítulo do presente relatório corresponde a uma análise ampla e profunda da estrutura 

económica da Vertente Sul de Odivelas. Esta apresenta uma abordagem multidimensional, num 

exercício de diagnóstico do perfil das empresas em funcionamento, das suas caraterísticas, como a 

natureza jurídica e propriedade, aos seus elementos mais distintivos. A inclusão desta leitura resulta 

da necessidade de desenvolver um amplo conhecimento da base económica de um território 

marcado por diversas disfunções e carências ao nível das habitações, das infraestruturas e dos 

equipamentos, a que acresce um contexto económico desfavorecido, potenciador de múltiplas 

problemáticas urbanas. 

 

3333.1. .1. .1. .1. CaraCaraCaraCaraterização Geral: demogrterização Geral: demogrterização Geral: demogrterização Geral: demografia empresarial e perfil de especializaçãoafia empresarial e perfil de especializaçãoafia empresarial e perfil de especializaçãoafia empresarial e perfil de especialização    

21. A Vertente Sul de Odivelas constitui uma pequena concentração empresarial, detendo 1,2% das 

empresas do Concelho de Odivelas. Encontrando-se em funcionamento 178 empresas, estas 

apresentam uma repartição espacial bastante assimétrica, com a Serra da Luz a deter a maior 

concentração (52% das empresas). Paralelamente, os bairros do Vale do Forno e da Encosta da Luz 

apresentam as segundas e terceiras maiores polarizações empresariais, com 24% e 17% das 

empresas, conferindo aglomerações residuais à Quinta do Zé Luís (6%) e à Quinta das Arrombas, 

registando-se nesta última apenas uma atividade económica em funcionamento.  

22. As 178 empresas existentes são geradoras de 527 postos de trabalho, um tecido empresarial marcado 

por um elevado grau de atomização, dada a reduzida dimensão média das empresas, com 

prevalência de microempresas (96% têm até 9 trabalhadores), sendo as restantes empresas de média 

dimensão (têm entre 10 a 20 trabalhadores). Esta atomização do tecido empresarial é sintomática 

das próprias fragilidades que o território de intervenção apresenta, desprovida de condições 

essenciais ao estabelecimento de grandes, ou mesmo de médias empresas.  

23. A diminuta dimensão do tecido empresarial observa-se por via do número de efetivos, mas também 

pelo volume de negócios (VN), verificando-se que apenas uma empresa apresenta um VN superior a 

dois milhões de euros. Releva-se, no entanto, que 70% das empresas não forneceu esta informação. É 

na Quinta do Zé Luís que se localiza a empresa com um VN superior a dois milhões de euros, 

localizando-se na Serra da Luz e no Vale do Forno as restantes cinco empresas com maior VN (entre 

meio milhão de euros e dois milhões de euros). Porém, a maioria das empresas em funcionamento 

apresenta um volume de negócios bastante diminuto, com 55% a não exceder os 25.000€/ano, dos 

quais 52% não ultrapassa os 5.000€/ano. Trata-se, portanto, de um tecido económico bastante frágil, 

vulnerável a oscilações por parte do mercado.  
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Figura Figura Figura Figura 6666. . . . Padrão locativo das ePadrão locativo das ePadrão locativo das ePadrão locativo das empresas segundo o Volume de Negócmpresas segundo o Volume de Negócmpresas segundo o Volume de Negócmpresas segundo o Volume de Negócios (€)ios (€)ios (€)ios (€) 

    
Fonte: CEDRU 

 

24. O stock de empresas localizadas na Vertente Sul de Odivelas carateriza-se por uma assinalável 

juventude, na medida em que 57% foram constituídas entre 2000 e 2011. Acresce notar que só entre 

2010 e 2011 surgiram 35 novas empresas (20% das atividades económicas existentes). A taxa de 

crescimento comparada por períodos de constituição revela, no entanto, que um segmento da 

estrutura produtiva apresenta assinalável antiguidade, tendo entrado em funcionamento antes de 

1979 (5% das empresas). 

25. A consideração conjunta da natalidade, para cada um dos bairros, sugere diferenças assinaláveis. 

Como principais contrastes identifica-se a maior antiguidade demonstrada pela Quinta do Zé Luís, 

com 36,4% do tecido empresarial constituído até ao final da década de oitenta, em contraste com o 

Vale do Forno, cujas empresas foram maioritariamente criadas durante a última década (61%), 

beneficiando de grandes investimentos recentes, como a Estação de Metro do Senhor Roubado. Os 

bairros da Encosta da Luz e da Serra da Luz representam situações intermédias, pois o grosso das 

suas atividades económicas surgiu nas décadas de noventa e seguinte (80% e 63,4%), embora a 

criação de novas empresas, entre 2010 e 2011, face ao total de empresas atualmente existente tenha 

sido significativo (16,7% e 18,3%).  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 1111. Natalidade das empresas, por período de constituição (%). Natalidade das empresas, por período de constituição (%). Natalidade das empresas, por período de constituição (%). Natalidade das empresas, por período de constituição (%)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

Período dePeríodo dePeríodo dePeríodo de    
ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição    

Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
 Zé Zé Zé Zé Luís Luís Luís Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Até 1979 0 0 18,2 4,3 4,7 4,54,54,54,5    

1980-1989 3,3 0 18,2 10,8 7,0 9,09,09,09,0    

1990-1999 20,0 0 36,4 29,0 20,9 25,825,825,825,8    

2000-2009 60,0 100,0 9,1 34,4 34,9 37,637,637,637,6    

2010-2011 16,7 0 18,2 18,3 25,6 19,719,719,719,7    

NS/NR/NA 0 0 0 3,2 7,0 3,43,43,43,4    

TotalTotalTotalTotal    100,100,100,100,0000    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

26. A análise da taxa de natalidade por períodos de constituição embora sugira um dinamismo recente 

da atividade económica, provavelmente motivado pela rotatividade do tecido empresarial e não 

pela expansão das atividades económicas aí presentes, é também sintomático de uma reestruturação 

do tecido económico. Até finais da década de oitenta, das empresas aí constituídas e que ainda hoje 

aí prevalecem, assinala-se uma estrutura económica marcada pelas indústrias transformadoras, 

atividades de edição e atividades de consultoria, enquanto as empresas criadas a partir de 2000 e 

que cuja atividade perdura na atualidade, verifica-se uma emergência de novas atividades 

económicas, muitas das quais representam atualmente algumas das principais áreas de negócio da 

Vertente Sul de Odivelas, não obstante se continuasse a assistir a uma consolidação da fixação de 

atividades da indústria transformadora.  

27. Assim, assistiu-se, sobretudo, ao reforço das atividades que já haviam começado aí a instalar-se 

durante a década de noventa, com principal destaque para as atividades do comércio por grosso e 

a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, as atividades de restauração e similares e 

as atividades de construção, a par de várias atividades da indústria transformadora e outras de 

serviços que continuaram a surgir. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 2222. Empresas existentes segundo a Classificação Portuguesa das . Empresas existentes segundo a Classificação Portuguesa das . Empresas existentes segundo a Classificação Portuguesa das . Empresas existentes segundo a Classificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas  Económicas  Económicas  Económicas 
(Revisão 3), por Secção, segundo o período de (Revisão 3), por Secção, segundo o período de (Revisão 3), por Secção, segundo o período de (Revisão 3), por Secção, segundo o período de constituição (%)constituição (%)constituição (%)constituição (%)    

Período de ConstituiçãoPeríodo de ConstituiçãoPeríodo de ConstituiçãoPeríodo de Constituição    
CAE Rev. 3 (Secção)CAE Rev. 3 (Secção)CAE Rev. 3 (Secção)CAE Rev. 3 (Secção)    Até Até Até Até 

1979197919791979    
1980198019801980----
1989198919891989    

1990199019901990----
1999199919991999    

2000200020002000----
2009200920092009    

2010201020102010----
2011201120112011    

NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    
/NA/NA/NA/NA    

Total da Total da Total da Total da 
VSOVSOVSOVSO    

Indústrias Transformadoras 25,0 6,3 10,9 10,4 5,7 0 9,69,69,69,6    

Construção 0 0 6,5 10,4 2,9 0 6,26,26,26,2    

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

25,0 62,5 60,9 40,3 34,3 50,0 46,146,146,146,1    

Alojamento, restauração e similares 25,0 12,5 14,7 14,9 5,7 16,7 14,014,014,014,0    

Atividades de Informação e Comunicação 0 0 0 0 0 0 0,60,60,60,6    

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 0 6,3 0 1,5 0 0 1,11,11,11,1    

Atividades de saúde humana e apoio social 12,5 0 0 3,9 0 16,7 1,71,71,71,7    

Outras atividades de serviços 0 12,5 2,2 9,0 2,9 0 6,26,26,26,2    

NS/NR/NA 0 0 2,2 10,4 48,6 16,7 14,614,614,614,6    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 
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28. Posto isto, presentemente, o perfil de especialização económica da área de intervenção é 

claramente o de concentração de serviços em áreas urbanas consolidadas periféricas. Pela 

quantidade de empresas existentes, predominam as atividades de comércio por grosso e a retalho, 

reparação de veículos automóveis e motociclos (46,1%), destacando-se, entre estas, as atividades 

de manutenção e reparação de veículos automóveis e o comércio a retalho em estabelecimentos 

não especializados. Em segundo lugar, as atividades com maior relevância na estrutura económica 

são as de restauração e similares (14%), dada a abundância de restaurantes e diversos 

estabelecimentos de bebidas (cafés, bares e pastelarias). Com posicionamento de destaque 

encontram-se também as empresas das indústrias transformadoras (9,6%), mais especificamente a 

fabricação de mobiliário e a fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos. 

29. Esta tendência de especialização setorial está igualmente refletida na estrutura do emprego, uma 

vez que essas atividades económicas são responsáveis por 69% do emprego na Vertente Sul de 

Odivelas. Constituindo-se o comércio por grosso e a retalho, a reparação de veículos automóveis e 

motociclos também as mais representativas na geração de emprego (47,2%). De notar, no entanto, 

que a segunda principal atividade geradora de emprego é a atividade de construção (14,2%), no 

entanto, em matéria de número de empresas o seu posicionamento é mais modesto. Detentoras de 

uma parcela do emprego bastante semelhante encontram-se as indústrias transformadoras (13,1%), 

seguidas pelas atividades de restauração e similares, que reúnem 9,1% do emprego gerado. 

30. Estas quatro atividades agregam 84% do emprego existente, conferindo às restantes uma 

importância residual, variando entre 1% no caso das atividades de informação e comunicação e os 

3% no caso da atividade de consultoria, científicas, técnicas e similares e das outras atividades de 

serviços. 

 

Figura Figura Figura Figura 7777. . . . Estrutura do emprego segundo a ClasEstrutura do emprego segundo a ClasEstrutura do emprego segundo a ClasEstrutura do emprego segundo a Classificação Portuguesa das sificação Portuguesa das sificação Portuguesa das sificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas  Económicas  Económicas  Económicas 
(Revisão 3), por secção na Vertente Sul de Odivelas (%)(Revisão 3), por secção na Vertente Sul de Odivelas (%)(Revisão 3), por secção na Vertente Sul de Odivelas (%)(Revisão 3), por secção na Vertente Sul de Odivelas (%)    
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Fonte: CEDRU. 
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31. Uma desagregação da estrutura setorial do emprego por bairro indica em todos eles a existência de 

uma repartição similar à média da área de intervenção, com preponderância das atividades de 

comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos. A Quinta das 

Arrombas é exceção, dada a unicidade da sua estrutura empresarial, marcada pela existência de 

uma única atividade de construção. Como principais contrastes destaca-se o Vale do Forno, com uma 

estrutura pautada por maior repartição do emprego por um maior número de atividades económicas, 

ao que acresce a preponderância que as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

abrangem, responsáveis por 9,1% do emprego. 

 

Figura Figura Figura Figura 8888. . . . Estrutura do emprego segundo a Classificação Portuguesa das Estrutura do emprego segundo a Classificação Portuguesa das Estrutura do emprego segundo a Classificação Portuguesa das Estrutura do emprego segundo a Classificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas  Económicas  Económicas  Económicas 
(Revisão 3), por secção, por bairro (%)(Revisão 3), por secção, por bairro (%)(Revisão 3), por secção, por bairro (%)(Revisão 3), por secção, por bairro (%)    
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Fonte: CEDRU 

 

 

3333.2. Forma Jurí.2. Forma Jurí.2. Forma Jurí.2. Forma Jurídicadicadicadica    

32. A forma jurídica das empresas presentes na Vertente Sul de Odivelas constitui um bom indicador de 

caraterização do tecido empresarial existente. A diversidade de formas jurídicas identificadas (6) é 

sintomática da heterogeneidade das formas organizacionais existentes e, portanto, da diversidade 

empresarial existente. Concomitantemente, a preponderância da forma de “empresário em nome 

individual” (49% das empresas) reflete a existência de um tecido empresarial menos complexo e de 

maior simplicidade de formalização. As demais formas jurídicas com maior expressão são a de 

“sociedade por quotas” (22%) e “estabelecimento individual de responsabilidade limitada” (15%), 

apresentando as restantes formas importância residual.  

33. A espacialização das formas jurídicas confere à Quinta do Zé Luís certa singularidade, uma vez que é 

o bairro em que a forma de “empresário em nome individual” apresenta uma expressão mais contida 

(36%, exceção feita à Quinta das Arrombas, dada a existência de apenas uma atividade económica 

com a forma de “sociedade unipessoal por quotas”). Na Quinta do Zé Luís, há menor relevância da 

forma jurídica dominante na área de intervenção. Acresce a coexistência de outras três formas 

jurídicas relevantes, nomeadamente, a “sociedade por quotas” (27%), os “estabelecimentos 

individuais de responsabilidade limitada” e as “sociedades em nome coletivo” (18% respetivamente).  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 3333. Forma jurídica das . Forma jurídica das . Forma jurídica das . Forma jurídica das empresas,empresas,empresas,empresas, por bairro (%) por bairro (%) por bairro (%) por bairro (%)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

Formas JurídicasFormas JurídicasFormas JurídicasFormas Jurídicas    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra da LuzSerra da LuzSerra da LuzSerra da Luz    Vale do FornoVale do FornoVale do FornoVale do Forno    
Total da Total da Total da Total da 
VSOVSOVSOVSO    

Empresário em Nome Individual 50,0 0 36,0 49,0 51,0 49,049,049,049,0    

Estabelecimento Individual de 
Responsabilidade Limitada 

3,0 0 18,0 25,0 2,0 15,015,015,015,0    

Sociedade Anónima  0 0 0 0 2,0 1,01,01,01,0    

Sociedade em Nome Coletivo 10,0 0 18,0 5,0 9,0 8,08,08,08,0    

Sociedade por Quotas 23,0 0 27,0 18,0 28,0 22,022,022,022,0    

Sociedade Unipessoal por Quotas 13,0 100,0 0 2,0 7,0 6,06,06,06,0    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

34. O padrão médio das formas jurídicas na Vertente Sul de Odivelas apresenta, no entanto, contrastes 

significativos, tendo por base as atividades económicas. O setor da restauração e similares é o que 

apresenta uma maior importância relativa da forma de “empresário em nome individual” (64%), 

estreitamente associado à pequena dimensão e menor complexidade de constituição dos 

restaurantes, bares e cafés existentes. As atividades económicas do setor das indústrias 

transformadoras têm a particularidade de registarem uma repartição mais homogénea entre as 

formas jurídicas de “empresário em nome individual” (35%) e das “sociedades por quotas” (29%), 

indicativo do maior grau de complexidade subjacente à constituição destas empresas. 

35. Por fim, importa destacar a singularidade das atividades da construção associada ao peso residual 

da forma de “empresário em nome individual” (9%), marcado pela prevalência de “sociedades por 

quotas” (64%). Outras atividades económicas assinalam também um menor peso da forma jurídica de 

“empresário em nome individual”, como é o caso das atividades de informação e comunicação e das 

atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, no entanto, constituem-se pouco 

representativas, dado o reduzido número de empresas existentes.  

    
Quadro Quadro Quadro Quadro 4444. Forma jurídica das empresas, segundo as . Forma jurídica das empresas, segundo as . Forma jurídica das empresas, segundo as . Forma jurídica das empresas, segundo as atividadesatividadesatividadesatividades económicas (%) económicas (%) económicas (%) económicas (%)    

Formas JurídicasFormas JurídicasFormas JurídicasFormas Jurídicas    

CAE Rev. 3 (Secção)CAE Rev. 3 (Secção)CAE Rev. 3 (Secção)CAE Rev. 3 (Secção)    
Empresário Empresário Empresário Empresário 
em Nome em Nome em Nome em Nome 
IndividualIndividualIndividualIndividual    

Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento Estabelecimento 
Individual de Individual de Individual de Individual de 

Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade 
LimitadaLimitadaLimitadaLimitada    

Sociedade Sociedade Sociedade Sociedade 
AnónimaAnónimaAnónimaAnónima    

Sociedade Sociedade Sociedade Sociedade 
em Nome em Nome em Nome em Nome 
ColetivoColetivoColetivoColetivo    

SociedadeSociedadeSociedadeSociedade    
por Quotaspor Quotaspor Quotaspor Quotas    

Sociedade Sociedade Sociedade Sociedade 
Unipessoal Unipessoal Unipessoal Unipessoal 
por Quotaspor Quotaspor Quotaspor Quotas    

Indústrias Transformadoras 35,3 11,8 5,9 5,9 29,4 11,8 

Construção 9,1 0 0 9,1 63,6 18,2 

Comércio por grosso e a retalho, 
reparação de veículos automóveis 
e motociclos 

43,9 15,9 0 11,0 24,4 4,9 

Alojamento, restauração e 
similares 

64,0 12,0 0 4,0 20,0 0 

Atividades de Informação e 
Comunicação 

0 0 0 0 0 100,0 

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares 

50,0 0 0 0 0 50,0 

Atividades de saúde humana e 
apoio social 

66,7 0 0 33,3 0 0 

Outras atividades de serviços 72,7 18,2 0 0 9,1 0 

NS/NR/NA 65,4 26,9 0 3,8 3,8 0 

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 
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36. As empresas com maior capital social da área de intervenção apresentam maioritariamente a forma 

jurídica de “sociedade por quotas” (81% das empresas tem um capital social superior a 5.001€). Com 

um capital social acima de 5.001€ encontram-se também 19% dos “estabelecimentos individuais de 

responsabilidade limitada”, não se assinalando qualquer outra forma jurídica, muito embora importe 

salientar que apesar de para a única “sociedade anónima” existente não ter sido indicado o seu 

capital social, o seu valor nominal mínimo não pode ser inferior a 50.000€.  

37. Entre as empresas que apresentam capitais sociais mais modestos (até 5.000€), encontram-se 46% das 

“sociedades por quotas”, 20% dos “estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada” e das 

“sociedades unipessoais por quotas”, 10% das “sociedades em nome coletivo” e 4% dos 

“empresários em nome individual”. No que trata aos “empresários em nome individual” verifica-se 

que maioritariamente não apresentam capital social (79%), dado não estar definido nenhum capital 

mínimo para esta forma jurídica, apresentando apenas 2 empresas, um capital social até 5.000€, 

aspeto que reforça a simplicidade da constituição das empresas em funcionamento na Vertente Sul 

de Odivelas.  

 

3333.3. Documentação e Regularização.3. Documentação e Regularização.3. Documentação e Regularização.3. Documentação e Regularização    

38. O enquadramento legal das empresas representa uma análise peculiar da maior importância, muito 

embora importe ressalvar tratar-se de uma realidade de difícil aferição. 

39. Um dos indicadores mais fiáveis nesta matéria consiste na análise das empresas que apresentam 

número fiscal de contribuinte, uma vez que contrariamente a outras premissas, tais como a existência 

do certificado de admissibilidade de firma ou denominação ou a declaração de início de atividade, 

que são frequentemente do desconhecimento dos empresários, em particular, daqueles que 

apresentam níveis de instrução mais reduzidos, o número fiscal de contribuinte é mais facilmente 

apreendido. Este desconhecimento é particularmente pertinente em territórios como a Vertente Sul 

de Odivelas que se caraterizam por grande parte do seu tecido produtivo ter sido constituído 

recentemente. 

40. No que concerne ao número fiscal de contribuinte, na área de intervenção, a maioria das empresas 

apresenta número fiscal de contribuinte (96,6%), tendo somente 2,2% das atividades económicas 

reconhecido a sua inexistência (1,1% respondeu “não sabe ou não responde”). As irregularidades 

identificadas limitam-se à Serra da Luz e ao Vale do Forno, com 3,2% e 2,3% das empresas a não 

apresentarem número fiscal de contribuinte. 

41. Concomitantemente ao número fiscal de contribuinte reveste-se da maior importância a análise de 

outros procedimentos inerentes ao processo de legalização das empresas. Destaque-se a emissão 

do certificado de admissibilidade de firma ou denominação conferindo a afetação da exclusividade 

da firma certificada, promovendo o registo definitivo da entidade, pois consiste no primeiro passo 

para a constituição de uma empresa, a montante de qualquer outra formalidade exigida legalmente 

para o efeito. Contrapondo com a elevada proporção de empresas com número fiscal de 

contribuinte, verifica-se uma diminuta percentagem de empresas com certificado de admissibilidade 

na área de intervenção, pois 48% dispõe de certificado de admissibilidade face a 44% que não 

apresenta o respetivo certificado (8% indicou que “não sabe, não responde ou não se aplica”). A 

análise destes indicadores exige algum cuidado, pois muito embora sugerindo elevados níveis de 
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informalidade na constituição de uma parte substancial do tecido produtivo, importará acautelar a 

considerável falta de informação dos empresários.  

42. Uma análise desagregada espacialmente demonstra assinalável proximidade entre os bairros nesta 

matéria, com as empresas que dispõem de certificado de admissibilidade a oscilarem entre um valor 

mínimo de 45% no Vale do Forno e um valor máximo de 60% na Quinta do Zé Luís (na Quinta das 

Arrombas a empresa existente não apresenta certificado de admissibilidade). 

43. Na atividade económica preponderante no tecido produtivo prevalece a inexistência de certificado 

de admissibilidade, com 47% das atividades de comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos a não apresentarem o certificado. Nas restantes atividades de 

comércio há uma primazia das empresas com certificado de admissibilidade, embora superior nas 

atividades de comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos 

(75%) do que nas atividades de comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 

(60%). 

44. As atividades da restauração e similares que proliferam pelo território da Vertente Sul de Odivelas 

apresentam uma elevada taxa de inexistência de certificado de admissibilidade, com 50% das 

empresas a não dispor do mesmo.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 5555. Empresas com certificado de admissibilidade de firma ou denominação, segundo a . Empresas com certificado de admissibilidade de firma ou denominação, segundo a . Empresas com certificado de admissibilidade de firma ou denominação, segundo a . Empresas com certificado de admissibilidade de firma ou denominação, segundo a 
Classificação das Classificação das Classificação das Classificação das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas (%) Económicas (%) Económicas (%) Económicas (%)    

Certificado dCertificado dCertificado dCertificado de Admissibilidadee Admissibilidadee Admissibilidadee Admissibilidade    
CAE (2 Dígitos)CAE (2 Dígitos)CAE (2 Dígitos)CAE (2 Dígitos)    

SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    

Impressão e reprodução de suportes gravados 66,7 0 33,3 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos. 50,0 50,0 0 

Fabricação de mobiliário e de colchões 100,0 0 0 

Atividades especializadas de construção 33,3 66,7 0 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 
motociclos. 

36,8 47,4 15,8 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e 
motociclos. 

75,0 25,0 0,0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 60,0 40,0 0,0 

Restauração e similares. 33,3 50,0 16,7 

Atividades de edição 100,0 0 0 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 100,0 0 0 

Atividades de apoio social sem alojamento 0 100,0 0 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico. 0 100,0 0 

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); 
construção de edifícios. 

0 100,0 0 

NS/NR Total 50,0 50,0 0 

NS/NR 23,1 69,2 7,7 

Total da VSOTotal da VSOTotal da VSOTotal da VSO    48,448,448,448,4    43,843,843,843,8    7,87,87,87,8    
Fonte: CEDRU. 

 

45. Na generalidade, verifica-se que são as empresas de maior dimensão, em termos de número de 

trabalhadores, as que apresentam mais frequentemente certificado de admissibilidade de firma ou 

denominação (50%), pois verifica-se que entre as empresas até 9 trabalhadores somente 48,3% 

dispõe deste certificado. 
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46. No que concerne às empresas com declaração de início de atividade assinalam-se valores mais 

convergentes com os obtidos quanto à existência de número fiscal de contribuinte, uma vez que 95% 

das empresas apresenta declaração de início de atividade. Tratando-se de um documento essencial, 

na medida em que estabelece o momento a partir do qual as empresas ficam sujeitas ao pagamento 

de impostos e de segurança social, é de salientar a existência de 3% das empresas a confirmar a sua 

inexistência.  

47. A espacialização da disponibilidade desta declaração decalca os resultados obtidos em matéria de 

número fiscal de contribuinte, com as empresas dos bairros da Encosta da Serra, da Quinta das 

Arrombas e da Quinta do Zé Luís a disporem na sua totalidade da declaração de início de atividade, 

enquanto na Serra da Luz e no Vale do Forno se encontram os redutos de alguma irregularidade (4% 

e 2% das empresas não dispõem desta declaração). 

48. A análise por setores de especialização mostra que as irregularidades com a declaração de início 

de atividade ocorrem apenas em três atividades, nomeadamente, nas atividades do comércio por 

grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos, nas atividades especializadas 

de construção (em cada um destes setores de atividade regista-se uma empresa sem declaração de 

início de atividade) e no comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos, com duas 

empresas de um total de 32 a indicarem “não sabe, não responde ou não se aplica”. 

49. Uma vez mais, verifica-se uma maior frequência de irregularidades nas empresas mais pequenas, na 

medida em que 3% das microempresas não apresenta esta declaração, enquanto todas as empresas 

com um número de trabalhadores a oscilar entre os 10 e os 20 apresentam a supracitada declaração. 

50. Por outro lado, importa referir que a maioria das empresas apresenta os seus trabalhadores inscritos 

na Segurança Social (95%). Nesta matéria é na Encosta da Luz que se concentra o maior número de 

empresas que não dispõem de situação regularizada (7%). Embora com menor relevância, 

encontram-se também situações de não inscrição de trabalhadores na Segurança Social no Vale do 

Forno (5%) e na Serra da Luz (1%). 

51. Também neste caso, as situações de aparente irregularidade ocorrem, sobretudo, nas atividades 

económicas do comércio (duas empresas de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos e uma empresa de comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e 

motociclos), embora também se verifique em outros setores, nomeadamente, em outras atividades de 

serviços pessoais (uma empresa). 

52. Os estabelecimentos de maior dimensão surgem novamente como melhor posicionados, dada a 

totalidade das empresas com um efetivo entre os 10 e os 20 trabalhadores, ter a totalidade dos seus 

recursos humanos inscritos na Segurança Social, sendo nas microempresas que se identificam as 

situações de não inscrição (3%).  

53. A análise da situação contributiva recente das empresas para a Segurança Social revela que 4% 

destas não apresenta a sua situação regularizada. As contribuições a cargo da entidade 

empregadora apresentam maiores níveis de irregularidade no Vale do Forno (7%), na Encosta da Luz 

(3,3%) e na Serra da Luz (3,2%), sugerindo uma vez mais as empresas da Quinta das Arrombas e da 

Quinta do Zé Luís situações contributivas regularizadas. 
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54. É na contabilidade empresarial que se verificam as situações de maior incorreção, com 13,5% das 

empresas a não disporem de situação regularizada. Esta questão reveste-se da maior relevância, 

dada a importância da contabilidade na gestão empresarial, quer na tomada de decisões relativas à 

gestão, quer na adoção de novas estratégias de atuação, sugerindo estruturas de gestão 

empresarial um pouco rudimentares. 

55. As empresas que tendem a operar desprovidas de contabilidade concentram-se na Serra da Luz 

(16,1%), na Encosta da Luz (13,3%) e no Vale do Forno (11,6%). A repartição setorial das empresas 

destituídas de contabilidade indica um padrão tendencialmente distinto do observado anteriormente, 

com as empresas de outras atividades de serviços pessoais e as atividades de apoio social sem 

alojamento a registarem a taxa mais elevada (38% e 33%, respetivamente). Destacam-se também 

pela negativa as atividades de comércio por grosso e a retalho; a reparação de veículos 

automóveis e motociclos (12%) e as atividades especializadas de construção (10%) e ainda as 

atividades de comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos e as atividades de 

restauração e similares, embora com percentagens mais modestas de ausência de contabilidade 

(3,2% e 4%). 

56. Tendo por base a dimensão das empresas, as situações de irregularidade nas práticas de 

contabilidade circunscrevem-se às microempresas, com 14% destas a não apresentar a situação 

regularizada, enquanto nas empresas com mais de 10 trabalhadores não se identificam situações de 

incorreção. 

57. Finalmente, no que respeita aos licenciamentos da atividade, essencial para que os estabelecimentos 

funcionem em conformidade com o quadro legal e com responsabilização, verifica-se que 70% das 

empresas para funcionarem precisam de licenciamento específico da atividade económica (124 

empresas). Entre o tecido empresarial com caraterísticas que lhe atribuem a exigência de dispor de 

licenciamento da atividade económica, a maioria das empresas tem licenciamento provisório (59%), 

no entanto, uma parcela significativa encontra-se a funcionar desprovida de licenciamento (41%). 

58. Os bairros com maior incidência de atividades económicas nesta situação são a Encosta da Luz e o 

Vale do Forno, nos quais mais de metade das empresas sujeitas a licenciamento específico da 

atividade económica não o apresentam (65% e 56%), insurgindo amplas situações de irregularidade 

face ao quadro legal vigente. Contudo, na Serra da Luz assinalam-se também proporções 

consideráveis de empresas a funcionarem desprovidas do licenciamento da atividade económica 

(33%), registando-se na Quinta das Arrombas um funcionamento em conformidade com as exigências 

legais da única empresa em atividade.  

59. Uma leitura desagregada revela que é ao nível do licenciamento da competência da Câmara 

Municipal de Odivelas que se registam as maiores irregularidades. Mais especificamente, constata-se 

que a maioria das atividades desprovidas de licenciamento insere-se nas atividades do comércio por 

grosso e a retalho; na reparação de veículos automóveis e motociclos (67%). Ainda que muitas das 

vezes dispondo de licenciamentos precários, estes já não se encontram válidos. As indústrias 

transformadoras surgem como o segundo conjunto de atividades económicas com maior incidência 

de situações de irregularidade (16%), seguidas das atividades de restauração e similares (8%), das 

outras atividades de serviços (6%) e das atividades de apoio social sem alojamento (4%).  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 6666. Situação das empresas em matéria de enquadramento legal (%). Situação das empresas em matéria de enquadramento legal (%). Situação das empresas em matéria de enquadramento legal (%). Situação das empresas em matéria de enquadramento legal (%)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

Enquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento LegalEnquadramento Legal    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta do Quinta do Quinta do Quinta do     
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total Total Total Total 
da da da da 
VSOVSOVSOVSO    

Sim 35,0 0 100,0 67,1 44,4 58,958,958,958,9    

Não 65,0 0 0 32,9 55,6 41,141,141,141,1    
Licenciamento Específico 
da Atividade Económica 

NS/NR - - - - - ----    
    

Sim 100,0 100,0 100,0 94,6 97,7 96,696,696,696,6    

Não 0 0 0 3,2 2,3 2,22,22,22,2    
Número Fiscal de 
Contribuinte 

NS/NR 0 0 0 2,2 0 1,11,11,11,1    
    

Sim 50,0 0 60,0 50,0 45,0 48,448,448,448,4    

Não 42,9 100,0 40,0 41,7 45,0 43,843,843,843,8    
Certificado de 
Admissibilidade 

NS/NR 7,1 0 0 8,3 10,0 7,87,87,87,8    
    

Sim 100,0 100,0 100,0 94,0 96,0 95,095,095,095,0    

Não 0 0 0 4,0 2,0 3,03,03,03,0    
Declaração de Início de 
Atividade 

NS/NR 0 0 0 2,0 2,0 2,02,02,02,0    
    

Sim 87,0 100,0 100,0 97,0 95,0 95,095,095,095,0    

Não 7,0 0 0 1,0 5,0 3,03,03,03,0    

Situação Regularizada dos 
Trabalhadores Inscritos na 
Segurança Social NS/NR 7,0 0 0 2,0 0 2,02,02,02,0    

    

Sim 90,0 100,0 100,0 90,3 88,4 91,091,091,091,0    

Não 3,3 0 0 3,2 7,0 4,04,04,04,0    

Contribuições 
Regularizadas para a 
Segurança Social dos 
últimos 3 anos NS/NR 6,7 0 0 6,5 4,6 5,05,05,05,0    

    

Sim 83,3 100,0 100,0 79,6 88,4 83,783,783,783,7    

Não 13,3 0 0 16,1 11,6 13,513,513,513,5    
Situação Regularizada da 
Contabilidade 

NS/NR 3,3 0 0 4,3 0 2,82,82,82,8    
Fonte: CEDRU 

 

3333....4444. Propriedade Empresarial. Propriedade Empresarial. Propriedade Empresarial. Propriedade Empresarial    

60. A definição da estrutura de custos de uma empresa assume a maior importância, sobretudo, com um 

ambiente de negócios em rápida mudança. Nesta análise a decisão quanto ao regime de 

propriedade das instalações constitui uma das variáveis mais relevantes, por se tratar de um dos 

custos fixos mais importantes na estrutura de despesas empresarial.  

61. É a partir deste referencial, mais ou menos estruturado, que se verifica na Vertente Sul de Odivelas 

uma clara opção pelo regime de arrendamento, com 72% das empresas a funcionarem em 

instalações arrendadas. A presença de um tecido empresarial tendencialmente dominado por 

microempresas, na sua maioria com pouco tempo de implementação no mercado e com uma 

capacidade financeira relativamente diminuta, fundamenta em larga medida este comportamento das 

empresas. Efetivamente, a disponibilização de diversas instalações, de construção precária, para 

arrendamento a baixo custo representa um dos fatores motivadores da opção pela localização 

nesta área de muitas empresas. O segmento de empresas que labora em instalações próprias é 

relativamente reduzido (21%), apresentando os restantes regimes de propriedade de instalações 

importâncias residuais, com 3% das atividades económicas a operarem em instalações cedidas 

temporariamente de forma gratuita e 1% a recorrerem ao subarrendamento. 

62. Uma leitura, por bairro, do regime de propriedade das instalações revela a existência de contrastes, 

identificando-se essencialmente três padrões. O Vale do Forno, que é o bairro com maior proporção 
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de empresas criadas mais recentemente, apresenta também a grande maioria das suas empresas a 

funcionarem em instalações arrendadas (86%), fatores indicativos de elevada rotatividade do tecido 

empresarial. Na Serra da Luz e na Encosta da Luz embora predominando as empresas que optam 

pelo arrendamento das instalações (71% e 70%), as empresas com instalações próprias assumem uma 

importância significativa (27% e 20%). A Quinta do Zé Luís apresenta a maior diversidade de regimes 

de instalações, pois embora a primazia das instalações arrendadas (46%), coexistem outras 

modalidades com importâncias expressivas, isto é, 18% das empresas opera em instalações próprias, 

18% em instalações cedidas temporariamente de forma gratuita, 9% em subarrendamento e 9% das 

empresas funciona ainda segundo outro regime. 

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 7777. Regime de propriedade das instalações por bairros (%). Regime de propriedade das instalações por bairros (%). Regime de propriedade das instalações por bairros (%). Regime de propriedade das instalações por bairros (%)    

Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    
Regime de PropriedadeRegime de PropriedadeRegime de PropriedadeRegime de Propriedade    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    

LuzLuzLuzLuz    
Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Arrendamento 70,0 0 46,0 71,0 86,0 72,072,072,072,0    

Próprias 20,0 100,0 18,0 27,0 9,0 21,021,021,021,0    

Subarrendamento 0,0 0 9,0 1,0 0 1,01,01,01,0    

Cedidas temporariamente de forma gratuita 4,0 0 18,0 1,0 5,0 3,03,03,03,0    

Outra 3,3 0 9,0 0 0 2,02,02,02,0    

NS/NR 3,3 0 0 0 0 1,01,01,01,0    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    

Fonte: CEDRU 

 

63. A análise do regime de propriedade das instalações segundo o período de constituição das 

empresas demonstra que a opção pelo arrendamento e pela aquisição de instalações afirmou-se na 

década de noventa e seguinte, no entanto, enquanto as empresas constituídas entre 2010 e 2011 

continuam a manifestar clara preferência pelo arrendamento das instalações, a opção pela 

aquisição das instalações registou uma quebra significativa. O subarrendamento das instalações é 

uma das opções mais antigas, constituindo o regime de propriedade entre empresas constituídas até 

1979, mas também entre as empresas criadas no período de 2010 e 2011.  

 
Figura Figura Figura Figura 9999. . . . Regime de propriedade das instalações segundo o período de constituição das empresas (%)Regime de propriedade das instalações segundo o período de constituição das empresas (%)Regime de propriedade das instalações segundo o período de constituição das empresas (%)Regime de propriedade das instalações segundo o período de constituição das empresas (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

64. Embora não se assinalem grandes disparidades no regime de propriedade das instalações, segundo 

as diversas atividades económicas que operam na área de intervenção, importa assinalar que as 
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atividades predominantes apresentam um padrão de regime de propriedade tendencialmente 

homogéneo, uma vez que nas atividades de comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos; de restauração e similares; e de construção prevalece o arrendamento 

seguido das instalações próprias. Porém, identificam-se alguns desvios a este comportamento no 

âmbito das indústrias transformadoras, promovidos pela primazia das instalações cedidas 

temporariamente de forma gratuita no caso das atividades de fabricação de produtos metálicos, 

exceto máquinas e equipamentos e pelo facto das empresas de impressão e reprodução de suportes 

gravados registarem com peso homogéneo os regimes de arrendamento, de instalações próprias e 

de cedência temporária de forma gratuita. 

65. No contexto da análise do património das empresas carece também de análise a existência de frota 

automóvel, como forma de melhor conhecimento do perfil empresarial existente, mas também de 

aprofundamento do conhecimento das exigências em termos de gestão urbanística que daí decorrem, 

num território onde os seus vários elementos urbanos se apresentam disfuncionais, congregando 

múltiplas vulnerabilidades e necessidades de recuperação e reconversão urbanística. 

66. Apresentando a Vertente Sul de Odivelas sérios problemas no domínio da mobilidade, com carências 

significativas na melhoria da gestão e reestruturação da via pública e dos demais espaços de 

circulação, bem como da criação de estacionamento, verifica-se que 31% das empresas têm frota de 

veículos, contabilizando-se um total de 127 veículos, dos quais 87% são veículos ligeiros e 13% 

pesados. A proporção assinalável de empresas com frota automóvel quando articulada com uma 

baixa taxa de empresas com estacionamento próprio (12%), enfatiza a notoriedade desta questão 

em futuras operações de requalificação urbana. Refira-se que a Câmara Municipal de Odivelas tem 

atuado de forma a minorar as dificuldades de mobilidade, concretamente com a construção da Via 

Municipal T17, que estabelece a ligação entre a zona nascente e a zona poente facilitando a 

circulação entre os bairros da Encosta da Luz e do Vale do Forno, mas também com a implementação 

da carreira "Voltas". 

67. Porém, a pressão exercida sobre a circulação rodoviária e o estacionamento regista diferenças 

consideráveis no território, apresentando o Vale do Forno e a Serra da Luz as maiores proporções 

de empresas com frota de veículos (35% e 33%), seguindo-se a Encosta da Luz (20%), a Quinta do Zé 

Luís (11%) e a Quinta das Arrombas (1%). Contudo, a Serra da Luz constitui-se como o território mais 

crítico, com apenas 5,4% das empresas a disporem de estacionamento próprio (18 empresas têm 

frota automóvel, no entanto, apenas 5 empresas apresentam estacionamento próprio). 

68. As carências de estacionamento, subsequentemente sintomáticos de uma mais difícil circulação viária, 

são particularmente notórias na Serra da Luz, pois trata-se do bairro com maior concentração 

empresarial e é o que regista menor proporção de empresas com oferta de estacionamento, para 

funcionários (5%) e para clientes (3%). Atualmente, a Quinta do Zé Luís apresenta a melhor dotação 

de estacionamento, visto quase metade das empresas apresentarem estacionamento para 

funcionários (45%) e 27% ter estacionamento para clientes.  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 8888. Situação das empresas em termos. Situação das empresas em termos. Situação das empresas em termos. Situação das empresas em termos de frota de veículos e estacionamento (%) de frota de veículos e estacionamento (%) de frota de veículos e estacionamento (%) de frota de veículos e estacionamento (%)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

Frota de Veículos e Frota de Veículos e Frota de Veículos e Frota de Veículos e     
EstacionamentoEstacionamentoEstacionamentoEstacionamento    

Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total Total Total Total 
da da da da 
VSOVSOVSOVSO    

Sim 37,0 100,0 55,0 19,0 44,0 31,031,031,031,0    

Não 63,0 0 45,0 79,0 56,0 68,068,068,068,0    
Frota de 
Veículos 

NS/NR 0 0 0 2,0 0 1,01,01,01,0    
 

Sim 13,3 0,0 45,0 5,4 16,3 11,811,811,811,8    

Não 86,7 100,0 55,0 93,5 83,7 87,687,687,687,6    
Estacionamento 
Próprio 

NS/NR 0 0 0 1,1 0 0,60,60,60,6    
 

Sim 7,0 0 45,0 5,0 16,0 11,011,011,011,0    

Não 7,0 0 0 0 0 1,01,01,01,0    

Estacionamento 
para 
Funcionários NS/NR 87,0 100,0 55,0 95,0 84,0 88,088,088,088,0    

 

Sim 13,0 0 27,0 3,0 14,0 9,09,09,09,0    

Não 0 100,0 18,0 2,0 2,0 3,03,03,03,0    
Estacionamento 
para Clientes 

NS/NR 87,0 0 55,0 95,0 84,0 88,088,088,088,0    
Fonte: CEDRU. 

 

69. Como era de esperar existe uma forte correlação entre as empresas com frota automóvel e o 

aumento dos escalões dos respetivos volumes de negócio, ou seja, verifica-se que à medida que 

aumenta o escalão do volume de negócios das empresas, a proporção de estabelecimentos com 

frota de veículos tende a ser maior. Assim, há uma diminuta proporção de empresas com frota de 

veículos entre as que apresentam volume de negócios inferior a 5.000€ (6,7%), enquanto no escalão 

imediatamente seguinte, volume médio de negócios entre os 5.001€ e os 25.000€, as empresas com 

frota de veículos é de 35,7%, do mesmo modo que se verifica que nas empresas situadas no escalão 

entre os 500.001€ e os 2.000.000€ a taxa de empresas com esse tipo de investimento atinge os 80%. 

 

Figura Figura Figura Figura 10101010. . . . Empresas com frota de veículos sEmpresas com frota de veículos sEmpresas com frota de veículos sEmpresas com frota de veículos segundo os escalões de volume de negócios (%)egundo os escalões de volume de negócios (%)egundo os escalões de volume de negócios (%)egundo os escalões de volume de negócios (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

70. A disponibilização da frota de veículos nas empresas varia significativamente em função da tipologia 

de atividades económicas. Verifica-se, uma maior ocorrência nas atividades em que o 

transporte/deslocação faz parte das competências estratégicas das empresas e com impactes no seu 

desempenho global, exigência que acaba por justificar a opção pela manutenção de uma frota 

própria de veículos. Deste modo, é no contexto das atividades das indústrias transformadoras que se 

assinala a maior proporção de estabelecimentos com frota de veículos própria (82%), decorrente 
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das próprias necessidades de logística. Pelas mesmas razões, surgem em segundo lugar as atividades 

de construção, com 73% das empresas a apresentar frota de veículos. 

71. Entre as restantes atividades económicas com maior relevância na Vertente Sul de Odivelas, importa 

notar que as empresas de comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos é 

igualmente significativo, ainda que mais modesta, as empresas com frota de veículos (32%) e no caso 

das empresas de restauração e similares esta dotação atinge apenas 8% das empresas.  

72. No âmbito das atividades económicas com uma presença mais ténue na área de intervenção, existem 

situações bastante díspares, oscilando desde 50% com frota de veículos, no caso dos 

estabelecimentos de atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, até às atividades de 

informação e comunicação que constituem as únicas atividades económicas desprovidas de frota de 

veículos. 

 

3.53.53.53.5. Capital e Finanças. Capital e Finanças. Capital e Finanças. Capital e Finanças    

73. A análise quantitativa do desempenho das empresas confirma o parco dinamismo económico das 

atividades presentes na área de intervenção, dada a parcela mais significativa da estrutura 

empresarial apresentar um volume de negócios médio que não ultrapassa os 5.000€ (28,3%), seguido, 

em termos de ordem de importância pelo escalão de volume de negócio médio imediatamente 

seguinte (26% das empresas apresenta um volume médio de negócios entre os 5.001€ e os 25.000€). 

74. Uma leitura global demonstra um decréscimo da proporção de empresas em conformidade com o 

aumento do volume de negócios médio. Importa, no entanto, notar que esta análise se circunscreve a 

53 empresas, na medida em que em 125 estabelecimentos inquiridos não foi possível obter esta 

informação.  

75. Entre as empresas que surgem melhor posicionadas em termos do volume de negócios médio 

encontram-se seis empresas, em atividades maioritariamente do comércio por grosso e a retalho; na 

reparação de veículos automóveis e motociclos. A empresa que lidera o ranking localiza-se na 
Quinta do Zé Luís, apresentando um volume de negócios médio de 8.666.666,7€, no período entre 

2008 e 2010. 

76. Com um volume de negócios médio entre os 500.001€ e os 2.000.000€ encontram-se cinco empresas, 

três delas também atividades do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis 

e motociclos e ainda uma empresa de atividades especializadas de construção. Em termos espaciais, 

estas cinco empresas repartem-se pela Serra da Luz e pelo Vale do Forno. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 9999. Empresas segundo o. Empresas segundo o. Empresas segundo o. Empresas segundo o escalão escalão escalão escalão de volume de negócios médios (%) de volume de negócios médios (%) de volume de negócios médios (%) de volume de negócios médios (%)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

Escalões de Volume de Escalões de Volume de Escalões de Volume de Escalões de Volume de 
Negócios MédioNegócios MédioNegócios MédioNegócios Médio    

Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total da Total da Total da Total da 
VSOVSOVSOVSO    

Até 5.000€ 25,0 0 0 39,3 10,0 28,328,328,328,3    

5.001€ - 25.000€ 16,7 0 0 32,1 30,0 26,426,426,426,4    

25.001€ - 50.000€ 25,0 0 0 3,6 0 7,57,57,57,5    

50.001€- 250.000€ 16,7 100,0 0 7,1 40,0 17,017,017,017,0    

250.001€-500.000€ 16,7 0 50,0 7,1 0 9,49,49,49,4    

500.001€-2.000.000€ 0 0 0 10,7 20,0 9,49,49,49,4    

Superior a 2.000.000€ 0 0 50,0 0 0 1,91,91,91,9    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

77. A desagregação por setores de atividade demonstra que entre as atividades económicas mais 

frequentes da Vertente Sul de Odivelas assinala-se um volume de negócios médio tendencialmente 

baixo, com a maioria das empresas a não ultrapassar os 25.000€. Assim, nas atividades do comércio 

por grosso e a retalho; e na reparação de veículos automóveis e motociclos, 22% das empresas tem 

um volume de negócios médio até 5.000€ e 28% entre os 5.001€ e os 25.000€. Nas atividades de 

restauração e similares verifica-se que a totalidade dos estabelecimentos que respondeu tem um 

volume de negócios médios inferior a 25.000€. 

78. Não obstante, outros setores de atividade presentes na área de intervenção apresentam volumes de 

negócio mais significativos, como é o caso da construção, uma vez que 60% das empresas têm 

volumes de negócio médios superiores a 50.000€, mas também das atividades de consultoria, 

científica, técnicas e similares ou de outras atividades de serviços.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 10101010. . . . AtividadesAtividadesAtividadesAtividades económicas segundo o escalão económicas segundo o escalão económicas segundo o escalão económicas segundo o escalão de volume de negócios médios (%) de volume de negócios médios (%) de volume de negócios médios (%) de volume de negócios médios (%)    
Escalões de Volume de Negócios MédioEscalões de Volume de Negócios MédioEscalões de Volume de Negócios MédioEscalões de Volume de Negócios Médio 

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas Económicas Económicas Económicas    
≤5.000€≤5.000€≤5.000€≤5.000€    

5.001€ 5.001€ 5.001€ 5.001€ ----    
25.000€25.000€25.000€25.000€    

25.001€ 25.001€ 25.001€ 25.001€ ----    
50.000€50.000€50.000€50.000€    

50.001€50.001€50.001€50.001€----    
250.000€250.000€250.000€250.000€    

250.001€250.001€250.001€250.001€----
500.000€500.000€500.000€500.000€    

500.001€500.001€500.001€500.001€----
2.000.000€2.000.000€2.000.000€2.000.000€    

≥ ≥ ≥ ≥ 
2.000.001€2.000.001€2.000.001€2.000.001€    

Indústrias Transformadoras 50,0 0 0 0 50,0 0 0 

Construção 20,0 0 0 40,0 20,0 20,0 0 

Comércio por grosso e a retalho, 
reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

21,9 28,1 12,5 15,6 9,4 9,4 3,1 

Alojamento, restauração e 
similares 

50,0 50,0 0 0 0 0 0 

Atividades de consultoria, 
científica, técnicas e similares 

50,0 0 0 0 0 50,0 0,0 

Outras atividades de serviços 0 0 0 100,0 0 0 0 
Fonte: CEDRU. 

 

79. As empresas com maior volume de negócios apresentam uma dispersão do seu período de 

constituição, algumas delas registando um já considerável tempo de implementação no mercado, 

como é o caso da empresa com maior volume de negócios identificada, que se encontra entre as 

empresas mais antigas da Vertente Sul de Odivelas, e de outras duas empresas com volume de 

negócios entre os 500.000€ e os 2.000.000€ que foram constituídas na década de oitenta. Todavia, as 
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restantes três empresas com este volume de negócios médio são recentes, tendo sido constituídas no 

período entre 2000 e 2009. 

80. No extremo oposto, isto é, entre as empresas com menor volume de negócios médio assinala-se a 

mesma tendência de transversalidade temporal. No entanto, verifica-se que as empresas que se têm 

implementado na área de intervenção nos anos mais recentes apresentam, na sua generalidade, um 

volume de negócio médios reduzidos.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 11111111. . . . AtividadesAtividadesAtividadesAtividades económicas por período de constituição, segundo os escalões de volume  económicas por período de constituição, segundo os escalões de volume  económicas por período de constituição, segundo os escalões de volume  económicas por período de constituição, segundo os escalões de volume 
de negócios médios (%)de negócios médios (%)de negócios médios (%)de negócios médios (%)    
EscalõesEscalõesEscalõesEscalões de Volume de Negócios Médio de Volume de Negócios Médio de Volume de Negócios Médio de Volume de Negócios Médio 

AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    
EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas    ≤≤≤≤5.000€5.000€5.000€5.000€    

5.001€ 5.001€ 5.001€ 5.001€ ----    
25.000€25.000€25.000€25.000€    

25.001€ 25.001€ 25.001€ 25.001€ ----    
50.000€50.000€50.000€50.000€    

50.001€50.001€50.001€50.001€----    
250.000€250.000€250.000€250.000€    

250.001€250.001€250.001€250.001€----
500.000€500.000€500.000€500.000€    

500.001€500.001€500.001€500.001€----
2222....000000000.000€0.000€0.000€0.000€    

≥≥≥≥    
2.000.0012.000.0012.000.0012.000.001€€€€    

Até 1979 50,0 0 0 0 0 0 50,0 

1980-1989 14,3 14,3 14,3 28,6 0 28,6 0 

1990-1999 18,2 54,5 0 9,1 18,2 0 0 

2000/2009 34,6 15,4 7,7 23,1 7,7 11,5 0 

2010/2011 33,3 33,3 16,7 0 16,7 0 0 

NS/NR 0 100,0 0 0 0 0 0 
Fonte: CEDRU. 

 

81. A análise dos ganhos e perdas na estrutura de volume de negócios encontra-se bastante 

condicionado pelo facto de apenas 28 empresas terem indicado a variação do seu volume de 

negócios entre 2008 e 2010. Tendo por base este registo, verifica-se que a Vertente Sul de Odivelas 

congrega estabelecimentos com dinâmicas e comportamentos muito heterogéneos.  

82. Centrando-se a análise da variação no período 2008 a 2010, anos profundamente afetados pela 

conjuntura económica e financeira recessiva, constata-se que aproximadamente metade dos 

estabelecimentos manteve estável a sua estrutura de negócios, uma vez que 50% das empresas não 

registou qualquer variação. Entre as restantes atividades económicas, 29% apresentou um 

crescimento do seu volume de negócios médio, registando uma variação máxima assinalada de 1,1%. 

No entanto, 21% das empresas registaram perdas que, no entanto, não ultrapassaram os 0,6%.  

83. No caso específico das cinco maiores empresas, em termos de volume de negócios médio, assinalam-

se igualmente comportamentos heterogéneos. Duas dessas empresas configuram situações negativas, 

com oscilações a indicarem uma importante perda de competitividade (variação negativa de 35% e 

33%), que no caso de uma delas culmina num processo de insolvência atualmente em curso. Uma 

terceira empresa apresenta uma estabilidade do volume de negócios médio e as duas restantes 

apresentam ganhos na sua estrutura de volume de negócios médio. Tratam-se, no entanto, de 

dinâmicas positivas bastante díspares, uma vez que enquanto uma empresa apresenta um crescimento 

de 8% a segunda conheceu uma variação de 107%, tendo passado dos 580.000,00 €, em 2008, para os 

1.200.000,00 €, em 2010. 

84. Nos últimos três anos, a variação da estrutura do volume de negócios apresenta um padrão comum 

em função do período de constituição das empresas. Efetivamente, são as atividades económicas 

mais antigas que apresentam comportamentos mais negativos, verificando-se que a totalidade das 

empresas constituídas até 1979 apresenta, na sua totalidade, variações negativas do volume de 
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negócios. Do mesmo modo, também as empresas formalizadas durante a década de oitenta registam 

maioritariamente uma oscilação negativa, seguida de uma estabilização do volume de negócios, não 

apresentando nenhuma empresa qualquer tendência de crescimento. 

85. É entre as empresas criadas na década de noventa que se assinala a maior diversidade de 

comportamentos, embora maioritariamente prevaleça a estabilização do volume de negócios. Por 

fim, entre as empresas com menor tempo de vida, constituídas entre 2000 e 2009, não se identifica 

qualquer regressão, registando-se maioritariamente uma estabilidade do volume de negócios, com 

algumas situações marcadas pelo crescimento do volume de negócios. 

 

Figura Figura Figura Figura 11111111. . . . Empresas por período de constituição segundo a variação do volume de negócios, no Empresas por período de constituição segundo a variação do volume de negócios, no Empresas por período de constituição segundo a variação do volume de negócios, no Empresas por período de constituição segundo a variação do volume de negócios, no 
período 2008 a 2009 (%)período 2008 a 2009 (%)período 2008 a 2009 (%)período 2008 a 2009 (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

3333....6666. Capacidade Competitiva. Capacidade Competitiva. Capacidade Competitiva. Capacidade Competitiva    

86. Como corolário de um perfil de especialização produtivo marcado pela prevalência de atividades 

de comércio por grosso e a retalho e de atividades de restauração e similares, a Vertente Sul de 

Odivelas configura uma base económica orientada para atividades de menor valor acrescentado e 

com fraca capacidade competitiva, dada a oferta reduzida ou nula em setores tecnológicos e de 

conhecimento mais avançados. A comprová-lo está a tipologia de produtos e serviços produzidos 

pelas empresas que aí operam, que embora sugerindo um amplo mosaico de produtos e serviços, é 

dominado por bens e serviços sem grande capacidade de gerarem valor acrescentado e que 

representam uma oferta essencialmente de proximidade.  

87. Os principais produtos e prestações de serviços são a manutenção e reparação de veículos 

automóveis e motociclos (24%), a oferta de restaurantes e outros estabelecimentos de bebidas, 

como cafés, bares e pastelarias (18%) e inúmeros produtos no âmbito do comércio a retalho, com 

predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco (15%). Concomitantemente, e embora 

menos relevantes, são ainda de destacar as prestações de serviços nas atividades de construção 

(pavimentos, carpintarias, eletricidade, etc.) que representam 9% dos produtos gerados, assim como 

os serviços gerados no âmbito dos salões de cabeleireiro e institutos de beleza que constituem 7% 

da estrutura de produtos e serviços produzidos. 

88. Os restantes produtos e serviços gerados, de diminuta importância, centram-se em torno do 

mobiliário, ramo automóvel, construção e vestuário, não apresentando elevada especialização.  
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Figura Figura Figura Figura 12121212. . . . Estrutura de produtos e serviços produzidos pelas empresas (%)Estrutura de produtos e serviços produzidos pelas empresas (%)Estrutura de produtos e serviços produzidos pelas empresas (%)Estrutura de produtos e serviços produzidos pelas empresas (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

89. O mercado alvo das empresas da Vertente Sul de Odivelas é primordialmente de proximidade, uma 

vez que cerca de 43% dos clientes são provenientes do território, o que se encontra estreitamente 

associado ao tipo de produtos e prestações geradas pelas atividades económicas aí existentes. De 

notar, no entanto, que 26% dos clientes é proveniente do território da AML e 15% são clientes 

provenientes de diversas partes do país. Acresce notar a capacidade de atracão das empresas 

locais sobre mercados estrangeiros, com aproximadamente 2% dos clientes a serem provenientes de 

países estrangeiros. 
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FiguraFiguraFiguraFigura    13131313. . . . Origem dos clientes das empresas (Origem dos clientes das empresas (Origem dos clientes das empresas (Origem dos clientes das empresas (nnnn.º).º).º).º)    

 
Fonte: CEDRU. 

 

90. A análise da capacidade competitiva das empresas com base na atração de clientes provenientes de 

áreas mais distantes revela alguns contrastes no território de intervenção. Estes residem no facto de 

uma origem de maior proximidade dos clientes no caso da Serra da Luz e da Quinta das Arrombas, 

dado que metade ou mais de metade dos clientes são provenientes de territórios imediatos, isto é, 

do respetivo bairro, da Vertente Sul de Odivelas ou do Concelho (70% e 50%), face aos restantes 

bairros que embora tendo também a parcela mais significativa dos seus clientes nos territórios de 

proximidade, captam clientes de áreas distantes. Efetivamente, as empresas da Encosta da Luz 

contabilizam 20% de clientes provenientes de diversas regiões do país e 2% do estrangeiro; a 

Quinta do Zé Luís contempla a maior proporção de clientes originários de várias regiões do país; e 

o Vale do Forno apresenta um segmento relevante de clientes oriundos de todo o país (20,5%), a 

que acresce a mais significativa proporção de mercado internacional (3,6%). 

91. Evidencia-se, portanto, uma estrutura produtiva maioritariamente vocacionada para a oferta de bens 

e serviços de proximidade, embora contemplando empresas com capacidade de polarização 

significativa de clientes e até com alguma capacidade de internacionalização. Os indicadores de 

internacionalização identificados não deixam, no entanto, de ser ténues.  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 12121212. Origem dos clien. Origem dos clien. Origem dos clien. Origem dos clientes das empresas, por bairro (%)tes das empresas, por bairro (%)tes das empresas, por bairro (%)tes das empresas, por bairro (%)    
Origem dos ClientesOrigem dos ClientesOrigem dos ClientesOrigem dos Clientes    

Bairros da Vertente Bairros da Vertente Bairros da Vertente Bairros da Vertente 
Sul de OdivelasSul de OdivelasSul de OdivelasSul de Odivelas    BairroBairroBairroBairro    

Vertente Sul Vertente Sul Vertente Sul Vertente Sul 
de Odivelasde Odivelasde Odivelasde Odivelas    

Concelho de Concelho de Concelho de Concelho de 
OdivelasOdivelasOdivelasOdivelas    

Área Área Área Área 
Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana 

de Lisboade Lisboade Lisboade Lisboa    
PaísPaísPaísPaís    EstrangeiroEstrangeiroEstrangeiroEstrangeiro    

Encosta da Luz 16,0 6,0 22,0 34,0 20,0 2,0 

Quinta das Arrombas 0 0 50,0 50,0 0 0 

Quinta do Zé Luís 23,5 0 17,6 35,3 23,5 0 

Serra da Luz 47,9 11,6 10,3 20,5 8,9 0,7 

Vale do Forno 20,5 9,6 19,3 26,5 20,5 3,6 

TotalTotalTotalTotal    33,233,233,233,2    9,49,49,49,4    15,415,415,415,4    25,525,525,525,5    14,814,814,814,8    1,71,71,71,7    
Fonte: CEDRU. 

 

92. Efetivamente, um dos fatores-chave do bom desempenho competitivo das empresas reside na oferta 

de bens e serviços mais especializados. Assim, embora se verifique que o principal nicho de 

atividades económicas da área de intervenção seja responsável pelo grosso dos fluxos de clientes 

nacionais (46% dos clientes nacionais são captados por atividades de comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos), outras atividades manifestam igualmente 

um bom desempenho, nomeadamente, as atividades de construção (16%), as indústrias 

transformadoras (21%), com particular destaque para as atividades de fabricação de mobiliário, e 

ainda as outras atividades de serviços, que muito embora representem um pequeno nicho de 

negócios comportam 5% dos clientes provenientes de diversas regiões do país.  

93. Quanto à capacidade de intervir em mercados internacionais, identificam-se cinco empresas âncora 

na área de intervenção, duas delas do comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos, uma atividade de consultoria, científica, técnica e similares e, por fim, uma 

empresa de outras atividades de serviços. Fica assim demonstrado que os principais segmentos de 

negócio da área de intervenção contemplam empresas com alguma capacidade competitiva, a que 

acrescem outras áreas de atividade que ainda que pouco comuns na estrutura económica, 

apresentam um registo de competitividade não negligenciável. 

94. No que concerne aos fornecedores assinala-se uma dependência externa, dada a prevalência de 

fluxos regionais, com aproximadamente metade dos fornecedores das atividades a serem 

provenientes da AML (45%) e consideráveis fluxos nacionais e estrangeiros, uma vez que 26% dos 

fornecedores são originários de diferentes partes do país e 5% são estrangeiros. A escala de 

proximidade, embora manifestando alguma importância, sugere uma capacidade de resposta mais 

residual, quando comparada com a origem dos clientes, pois ainda que 23% dos fornecedores sejam 

do Concelho de Odivelas, a própria Vertente Sul de Odivelas dispõe de apenas 1% dos 

fornecedores necessários para alimentar a sua estrutura produtiva.  
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Figura Figura Figura Figura 14141414. . . . Proveniência dos fornecedores das empresas (%)Proveniência dos fornecedores das empresas (%)Proveniência dos fornecedores das empresas (%)Proveniência dos fornecedores das empresas (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

95. A competitividade das empresas encontra-se bastante associada à capacidade de integração de 

instrumentos de criação de valor empresarial, que representem mais-valias e fatores de 

diferenciação. Neste contexto, assumem particular relevância as estratégias empresariais como 

sendo a integração em cadeias de produção, pelos benefícios que decorrem de uma gestão 

integrada, mas também a adoção de produtos com nomes de marcas próprias, um fenómeno central 

das economias modernas, na medida em que criam visibilidade no mercado e constituem uma 

importante forma de fazer face à crescente dependência dos distribuidores. 

96. Na área de intervenção a incorporação destas vantagens competitivas é reduzida. Somente 6% das 

empresas integram cadeias de produção e 8% apresenta produtos vendidos/serviços prestados com 

marca própria. 

97. Relativamente às empresas que integram cadeias de produção, estas concentram-se 

preferencialmente no Vale do Forno (36%), seguido da Serra da Luz (27%) e, por fim, dos bairros da 

Encosta da Luz e da Quinta do Zé Luís (18% respetivamente), sendo que a empresa em funcionamento 

na Quinta das Arrombas não integra nenhuma cadeia de produção. São, sobretudo, microempresas 

das indústrias transformadoras que integram cadeias de produção (55%). Embora outras atividades 

económicas adotem estas estratégias competitivas, registam uma importância bastante residual. 

98. Em geral, os produtos produzidos/serviços prestados destinam-se, na sua maioria, exclusivamente ao 

consumidor final (69%), ainda que os produtos e serviços intermédios tenham um peso assinalável. 

Embora apenas 5% das empresas produzam bens/serviços vocacionados exclusivamente para outras 

empresas, 24% do tecido empresarial apresenta uma situação mista. 

99. Circunscritas até há bem pouco tempo à esfera da grande distribuição, as marcas próprias têm vindo 

a ser recentemente descobertas pelo comércio tradicional, dada a aceitação cada vez maior destas 

marcas, entre o público em geral. A comprová-lo verifica-se que as empresas cujos produtos 

vendidos/serviços prestados têm imagem/marca própria são transversais a várias atividades e 

manifestam particular incidência no comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 

(5 empresas). De facto, a aposta nos produtos/serviços com imagem própria no comércio a retalho 

em supermercados e hipermercados é uma tendência com forte evidência na área de intervenção, 

onde se identificam vários supermercados com esta estratégica, mas também em estabelecimentos de 

comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados.  
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100. Contudo, fora do âmbito do comércio a retalho em supermercados e de estabelecimentos 

especializados em produtos alimentares, são passíveis de identificar outras empresas com 

imagem/marca própria. Trata-se de empresas pertencentes às atividades de fabricação de 

mobiliário (2 empresas), de construção, de comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos 

automóveis e motociclos, de consultoria, científica, técnica e similares e ainda a outras atividades de 

serviços pessoais (1 empresa em cada atividade indicada).  

 

3333....7777. Inovação. Inovação. Inovação. Inovação    

101. Nos últimos anos tem-se assistido a uma crescente consciencialização da importância de promover e 

desenvolver a componente de inovação empresarial, nomeadamente na área tecnológica, como 

fatores de diferenciação das empresas. Este tipo de estratégia empresarial, de melhoria contínua dos 

processos e procedimentos, encontra-se vertido nas preocupações das empresas inquiridas, embora 

sem a expressividade desejável.  

102. Avaliar a qualidade empresarial pelo grau de recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), demonstra a diminuta incorporação dos fatores de inovação, uma vez que poucas empresas 

fazem uso dos meios informáticos para publicitar, informar e divulgar os bens e serviços produzidos 

(9% das empresas têm site). Mais crítico é notar que somente 29% das empresas têm endereço de e-
mail, uma taxa consideravelmente modesta na sociedade da informação.  

103. A desagregação da incorporação de fatores de inovação tecnológica por bairro revela a 

existência de assimetrias. A Encosta da Luz é o bairro que regista maior apropriação destes recursos, 

pois 40% das empresas dispõe de endereço de e-mail e 23% de site. A Quinta do Zé Luís é o bairro 

em que mais empresas têm e-mail (46% das empresas deste bairro dispõem de e-mail), no entanto, 
nenhuma das empresas do bairro tem site. A Serra da Luz e o Vale do Forno figuram realidades 
semelhantes, dado que as empresas com site (7% respetivamente) e e-mail (23% e 30%) apresentam 

proporções homólogas. 
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Figura Figura Figura Figura 15151515. . . . Incorporação de Incorporação de Incorporação de Incorporação de fatoresfatoresfatoresfatores tecnológicos ( tecnológicos ( tecnológicos ( tecnológicos (site site site site e e e e eeee----mailmailmailmail) nas empresas, por bairro (%)) nas empresas, por bairro (%)) nas empresas, por bairro (%)) nas empresas, por bairro (%)    

 

Fonte: CEDRU. 

 

104. Estes fatores de inovação, constituindo importantes indicadores da qualidade empresarial, e agentes 

de diferenciação face às restantes empresas que operam no mesmo mercado local, esboçam uma 

incapacidade da totalidade das empresas para a inovação imediata. 
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105. Uma vasta multiplicidade de razões pode comprometer a modernização das empresas em termos de 

criação de serviços online. Entre os fatores mais limitativos das estratégias de modernização 
destaca-se o perfil dos dirigentes das empresas. 

106. O nível de instrução dos quadros dirigentes contempla ampla importância, pois estreitamente 

associado a esse aspeto, os dirigentes terão uma consciencialização distinta da importância do 

investimento e da utilidade das TIC, bem como da razoabilidade destes investimentos. Efetivamente, 

verifica-se que as empresas com site e e-mail na área de intervenção tende a aumentar em 
correlação direta com o aumento dos níveis de instrução dos dirigentes.  

107. Relativamente às empresas com site, assinala-se uma valorização desta ferramenta tecnológica entre 
os dirigentes com níveis de instrução mais elevados. Assim, as empresas com quadros dirigentes 

iletrados encontram-se desprovidas de site, enquanto entre as empresas com quadros dirigentes com 
níveis de instrução superior apresentam as taxas mais elevadas de utilização desta ferramenta (17,4% 

destas empresas têm site).  

108. Relativamente às empresas que têm endereço de e-mail, evidencia-se, desde logo, que em todos os 
níveis de instrução dos quadros dirigentes, a proporção de empresas com recurso a esta ferramenta 

é superior face ao uso de sites, em resultado da generalização deste instrumento, mas também por 
não ter custos associados. Em segundo lugar, verifica-se que paralelamente ao aumento dos níveis de 

instrução dos quadros dirigentes, a utilização de e-mail nas empresas aumenta. Exceção feita no caso 
dos quadros dirigentes com o ensino secundário em relação aos quadros dirigentes com ensino 

superior, pois nos primeiros a utilização de e-mail é de 48% e nos segundos é de 39%.  

 

Figura Figura Figura Figura 16161616. . . . Peso relativo dos dirigentes segundo o nível de instrução nas empresas com Peso relativo dos dirigentes segundo o nível de instrução nas empresas com Peso relativo dos dirigentes segundo o nível de instrução nas empresas com Peso relativo dos dirigentes segundo o nível de instrução nas empresas com 
incorporação de incorporação de incorporação de incorporação de fatoresfatoresfatoresfatores tecnológicos (%) tecnológicos (%) tecnológicos (%) tecnológicos (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

109. A estrutura etária dos dirigentes manifesta igualmente forte correlação com o grau de adesão às 

TIC. Esta articulação é particularmente evidente no caso do e-mail, verificando-se que as empresas 
com dirigentes na faixa etária mais jovem, entre os 20 e os 29 anos de idade, são as que registam 

maior proporção de utilização de e-mail (58%). Acresce ainda notar que com o aumento da idade 

dos dirigentes assinala-se um decréscimo paulatino e contínuo da proporção de empresas que têm e-
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mail, verificando-se mesmo que entre as empresas cujos dirigentes têm 65 ou mais anos, nenhuma 
delas utiliza esta ferramenta. 

110. No que concerne ao recurso a sites como forma de publicitação e divulgação das empresas, 
assinala-se a mesma tendência, com as empresas que têm dirigentes mais jovens a registarem uma 

maior utilização (25% das empresas com dirigentes com idades compreendidas entre os 20 e os 29 

anos de idade têm site). Ao aumento da idade dos dirigentes corresponde um decréscimo de 
empresas com este tipo de recursos tecnológicos, sintomático de um decréscimo da 

consciencialização da sua importância, registando-se, no entanto, na faixa etária mais envelhecida 

(com 65 ou mais anos) uma inversão da tendência, dado que 5% das empresas apresentam site. 

 

Figura Figura Figura Figura 17171717. . . . Peso relativo dos dirigentes segundo o grupo etário nas empresas com incorporPeso relativo dos dirigentes segundo o grupo etário nas empresas com incorporPeso relativo dos dirigentes segundo o grupo etário nas empresas com incorporPeso relativo dos dirigentes segundo o grupo etário nas empresas com incorporação ação ação ação 
de de de de fatoresfatoresfatoresfatores tecnológicos (%) tecnológicos (%) tecnológicos (%) tecnológicos (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

111. Outros fatores que comprometem o esforço de modernização de serviços online são a pequena 
dimensão das empresas, dado que os custos associados, muitas vezes, não justificam o esforço de 

modernização na criação de serviços. Assim, compreende-se que entre as microempresas da 

Vertente Sul de Odivelas apenas 8% apresente site, manifestando esta ferramenta tecnológica, uma 
utilização consideravelmente superior entre as empresas com maior número de trabalhadores (25% 

das empresas com um número de efetivos entre os 10 e os 20 trabalhadores tem site). 

112. Correlativamente à dimensão da empresa, também o tipo de atividade económica e mercado alvo 

das empresas influencia a capacidade imediata de modernização empresarial. Com efeito, o core 
business da área de intervenção (as atividades de comércio por grosso e a retalho, reparação de 
veículos automóveis e motociclos e as atividades de restauração e similares) manifesta esforços 

diminutos de modernização tecnológica, em reflexo de um mercado de atuação predominantemente 

de proximidade e das menores exigências do negócio. Assim, nas atividades de comércio por grosso 

e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos somente 9% das empresas têm site e 
32% e-mail e no caso das atividades de restauração e similares nenhuma empresa tem site e apenas 
4% das empresas têm e-mail. Em posicionamento contrário, encontram-se as atividades de 
informação e comunicação e as atividades de consultoria, científica, técnica e similares com maiores 

dotações destes recursos tecnológicos, designadamente, em termos de site (100% e 50%) e de e-mail 
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(100% respetivamente). As atividades de saúde humana e apoio social e as indústrias 

transformadoras registam posicionamentos intermédios.  

 

Figura Figura Figura Figura 18181818. . . . Empresas segundo a Classificação Portuguesa das Empresas segundo a Classificação Portuguesa das Empresas segundo a Classificação Portuguesa das Empresas segundo a Classificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas (Revisão 3),  Económicas (Revisão 3),  Económicas (Revisão 3),  Económicas (Revisão 3), 
por Secção, com por Secção, com por Secção, com por Secção, com sitesitesitesite e  e  e  e eeee----mailmailmailmail (%) (%) (%) (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

3333....8888. Dificuldades e Investimentos Recentes. Dificuldades e Investimentos Recentes. Dificuldades e Investimentos Recentes. Dificuldades e Investimentos Recentes    

113. Na atual conjuntura marcada por importantes dificuldades económicas e financeiras, as micro, 

pequenas e médias empresas são muitas vezes as primeiras a serem afetadas. Na Vertente Sul de 

Odivelas, o tecido empresarial tem-se confrontado com importantes constrangimentos ao exercício 

da sua atividade, no decurso dos últimos anos. Entre as principais dificuldades que atingem o tecido 

empresarial destacam-se as de natureza económico-financeiras, com 66% das empresas a expressar 

contrariedades decorrentes do avolumar das dívidas e da insolvência dos clientes, obstáculos ao 

financiamento junto da Banca, dificuldades de posicionamento no mercado face a uma crescente 

competição local e global e uma quebra significativa das vendas. Esta matriz de constrangimentos 

sendo sintomática da atual conjuntura macroeconómica recessiva fomentadora de uma redução 

significativa do consumo e de fortes restrições à concessão de crédito, não poderá ser dissociada 

das múltiplas condicionantes que se colocam ao crescimento e consolidação destas empresas. 

114. Para além dos constrangimentos económico-financeiros, as empresas indicam outras limitações, 

embora com uma importância bastante mais residual. A insegurança representa a segunda dificuldade 

mais mencionada, com 5% das empresas a indicá-la como um dos fatores de risco com que as 

empresas se habituaram a viver, em virtude da crescente insegurança e atos de pequena a média 

criminalidade que se têm vindo a registar. Os processos de recomposição social, a chegada de 

novos residentes ao bairro, a degradação crescente das condições de vida e o acentuar de 

problemáticas sociais como a toxicodependência e o tráfico de droga, são mudanças fomentadoras 

de uma maior instabilidade e até insegurança entre aqueles que aí residem e trabalham. 
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115. Em terceiro lugar surgem duas dificuldades, a diminuta limpeza urbana e o fator localização, ambas 

com o mesmo valor percentual (3%). No que concerne à primeira, identificam-se várias queixas 

quanto ao fraco investimento com os serviços de limpeza urbana, em geral, e de recolha seletiva, em 

particular, contribuindo para o agravar da má qualidade do ambiente urbano e com efeitos sobre a 

saúde pública. O fator localização é também sugerido como uma das dificuldades com que as 

empresas locais se confrontam. Localizado nas imediações de um pólo urbano de capital importância 

(Lisboa), no limite administrativo entre o Concelho de Odivelas e o Concelho de Lisboa, e 

beneficiando, por isso, de uma boa centralidade, o território da Vertente Sul de Odivelas encontra-

se profundamente marcado pelos constrangimentos próprios de uma área de reabilitação urbana, 

sendo percebido como um espaço de insegurança e, por isso, marginalizado dos territórios do 

quotidiano dos residentes na área envolvente. Deste modo, os empresários apontam a localização, 

marcada a Norte por barreiras físicas (o Itinerário Complementar 17 (IC 17/CRIL) e elementos da 

estrutura ecológica, nomeadamente, o Rio da Costa/Ribeira de Odivelas), que a separam do 

restante tecido urbano consolidado de Odivelas, conferindo-lhe um forte isolamento.  

116.  Em estreita articulação com o fator de localização, associado à génese ilegal do território, são 

também identificadas complicações decorrentes das débeis condições infraestruturais. Neste 

contexto multiplicam-se os constrangimentos a um bom desempenho das empresas, com particular 

enfoque na inexistência de estacionamento, más condições viárias, carência de infraestruturas 

básicas e instalações precárias e insalubres. 

117. Não obstante, a reduzida expressão destas dificuldades, importa salientar que 10% das empresas 

referiu dois ou mais dos constrangimentos supracitados, sendo que 10% indicou ainda outras 

limitações a um bom desempenho da atividade económica. 

 

Figura Figura Figura Figura 19191919. . . . Principais dificuldades com que as empresas se têm confrontado, nos últimos anos (%)Principais dificuldades com que as empresas se têm confrontado, nos últimos anos (%)Principais dificuldades com que as empresas se têm confrontado, nos últimos anos (%)Principais dificuldades com que as empresas se têm confrontado, nos últimos anos (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

118. Este padrão dominante de dificuldades regista variações em função do perfil empresarial. Com 

efeito, os constrangimentos das empresas de maior dimensão (entre os 10 e os 20 trabalhadores) 

circunscrevem-se, essencialmente, aos aspetos económico-financeiros e à insegurança, enquanto as 

microempresas apresentam uma panóplia de constrangimentos mais heterogénea. 
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119. Do mesmo modo, assinalam-se também diferenças associadas à forma jurídica das entidades, com as 

principais formas a apresentarem contrastes relevantes entre si. Embora os aspetos económico-

financeiros representem a dificuldade primordial em qualquer dos casos, estas assumem uma 

magnitude maior no caso das sociedades por quotas. Entre as restantes limitações, os empresários em 

nome individual conferem particular notoriedade à insegurança, uma vez que como empresários mais 

pequenos, desprovidos de esquemas de segurança privada, acabam frequentemente por constituir 

alvos mais vulneráveis e fáceis a atos de criminalidade. Já nas sociedades por quotas assinala-se uma 

maior valorização das dificuldades inerentes às condições locais, tais como a reduzida limpeza 

urbana, as débeis condições infraestruturais e a localização, fatores de desvalorização do tecido 

empresarial. 

120. Muito embora, os anos mais recentes tenham sido marcados pela consolidação de um ambiente 

menos facilitador da atividade económica e pela desaceleração do crescimento, os empresários da 

área têm demonstrado uma atitude positiva, dado que em 75% das empresas realizaram-se 

investimentos, nos últimos três anos, face a 23% que não efetuou qualquer investimento. 

121. Contudo, uma análise diacrónica do investimento realizado, entre 2008 e 2010, indica uma contração 

do investimento realizado. Tendo em conta que somente 7 empresas responderam a esta questão, é 

inequívoca a tendência de variação negativa, oscilando entre os -20% e os -100%. De facto apenas 

duas empresas apresentaram acréscimos de investimento, tratando-se de atividades económicas do 

comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos.  

122. A atitude positiva perante a assunção de riscos encontra-se estreitamente associada ao perfil dos 

dirigentes das empresas. Constata-se que os maiores níveis de investimento empresarial ocorrem nas 

estruturas organizacionais que apresentam dirigentes mais jovens. Assim entre os dirigentes com 

idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos, 92% das empresas realizaram investimentos. Pelo 

contrário, os dirigentes mais idosos apresentam um menor dinamismo de investimento, verificando-se 

que entre os dirigentes com 65 ou mais anos, a proporção daqueles cujas empresas realizaram 

investimentos decresce para 68%. Embora na faixa etária entre os 60 e os 64 anos de idade ocorra 

uma inversão desta tendência, dado o registo da segunda mais elevada taxa de investimento, nas 

faixas etárias antecedentes esta leitura é clara, com um manifesto decréscimo da taxa de 

investimento a par de um aumento da idade.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 13131313. Percentagem de dirigentes cujas empresas realizaram inv. Percentagem de dirigentes cujas empresas realizaram inv. Percentagem de dirigentes cujas empresas realizaram inv. Percentagem de dirigentes cujas empresas realizaram investimentos, nos últimos três estimentos, nos últimos três estimentos, nos últimos três estimentos, nos últimos três 
anos, segundo o grupo etário dos dirigentes (%)anos, segundo o grupo etário dos dirigentes (%)anos, segundo o grupo etário dos dirigentes (%)anos, segundo o grupo etário dos dirigentes (%)    

Grupo EtárioGrupo EtárioGrupo EtárioGrupo Etário    
% de Dirigentes cujas % de Dirigentes cujas % de Dirigentes cujas % de Dirigentes cujas 
empresas realizaram empresas realizaram empresas realizaram empresas realizaram 

investimentosinvestimentosinvestimentosinvestimentos    

20-29 anos 92,0 

30-39 anos 76,0 

40-49 anos 75,0 

50-59 anos 71,0 

60-64 anos 91,0 

65 ou mais anos 68,0 
Fonte: CEDRU. 
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123. A abordagem do investimento segundo as atividades económicas evidencia uma valorização do 

investimento nas diversas atividades a operarem na Vertente Sul de Odivelas, bem como uma 

preocupação demonstrada por mais de metade das empresas de cada atividade, numa clara 

demonstração da valorização do investimento empresarial. 

124. As maiores proporções de investimento ocorrem, no entanto, fora do âmbito do core business deste 
território, com as atividades de comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis 

e motociclos a fazerem investimentos em 73% das empresas; nas atividades de restauração e 

similares a aumentar ligeiramente para 80% das atividades. Porém, é nas atividades de construção, 

atividades de informação e comunicação e atividades de apoio social sem alojamento que se 

atingem as taxas mais elevadas, com a totalidade de empresas a registarem investimentos, no 

decurso deste período de três anos. As taxas ligeiramente mais reduzidas registam-se nas indústrias 

transformadoras, em outras atividades de serviços e nas atividades de consultoria, científica, técnica 

e similares (71%; 64%; 50%). 

125. Durante os últimos três anos, os investimentos realizados pelas empresas indicam uma valorização no 

domínio material. O maior investimento ocorre no âmbito da aquisição de material ou equipamento 

(66%), seguido das obras de renovação/melhoramento das instalações (37%), demonstrando uma 

maior preocupação com a componente física empresarial, em detrimento de investimento no 

potencial humano, com a formação de recursos humanos a acolher as menores taxas de investimento 

(14%). Os investimentos com ações de publicidade e com a organização e funcionamento ocupam 

posições intermédias (15% e 28%), verificando-se ainda outras áreas de investimento, 

nomeadamente, com a segurança.  

 

Figura Figura Figura Figura 20202020. . . . Áreas de investimento das empresas realizado nos últimos três anos (%)Áreas de investimento das empresas realizado nos últimos três anos (%)Áreas de investimento das empresas realizado nos últimos três anos (%)Áreas de investimento das empresas realizado nos últimos três anos (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

126. Muito embora a assinalável dinâmica de investimento registada, constata-se uma fraca mobilização 

das empresas locais no recurso a programas de incentivo e/ou apoio, uma vez que apenas 3,4% 

beneficiou de programas (perfazendo um total de 6 empresas). Trata-se de valores baixos, 

sobretudo, pela última década ter sido particularmente intensa na produção de iniciativas e 

programas nacionais e comunitários de apoio ao desenvolvimento e à competitividade das micro, 

pequenas e médias empresas.  
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127. Entre os programas de apoio de que as empresas locais beneficiaram encontram-se o “Programa 

PME Investe”, do qual beneficiam quatro empresas. Trata-se de linhas de crédito que têm como 

objetivo facilitar o acesso das PME ao crédito bancário, nomeadamente através da bonificação de 

taxas de juro e da redução do risco das operações bancárias através do recurso aos mecanismos de 

garantia do Sistema Nacional de Garantia Mútua. Assim, o recurso ao “Programa PME Investe” surge 

em todas as situações como medida compensatória ao nível da tesouraria das empresas, quase 

sempre como mecanismo de resolução de situações de insolvência ou de forte declínio económico.  

128. Concomitantemente, as empresas beneficiaram de sistemas de incentivos comunitários, 

nomeadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), bem como de 

programas focados na política de inclusão social, como o “Programa Escolhas”, uma iniciativa gerida 

pelo Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI), utilizado para a 

aquisição de equipamento e material de apoio.  

129. Uma vez mais verifica-se que o perfil dos dirigentes em muito contribui para o desempenho e 

abordagens das empresas, constatando-se que as que beneficiaram de programas de incentivos e/ou 

apoio têm dirigentes com idades até aos 59 anos de idade, sendo que nas faixas etárias mais idosas 

não se regista qualquer adesão a estes programas, quer por razões de desinformação quanto aos 

programas e iniciativas existentes e em relação às sinergias que daí podem retirar, quer por 

comportamentos mais conservadores.  
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130. O quarto capítulo do presente diagnóstico providencia um retrato geral da estrutura produtiva das 

atividades económicas da Vertente Sul de Odivelas. A caraterização é feita do ponto de vista dos 

recursos humanos existentes nas empresas, analisando-se a distribuição por função (dirigentes e 

colaboradores), a estrutura etária, habilitacional, as remunerações auferidas, mas também a sua 

mobilidade (naturalidade/residência). 

 

4444.1. Retrato Geral.1. Retrato Geral.1. Retrato Geral.1. Retrato Geral    

131. O capital humano constitui o elemento chave da atividade produtiva. A disponibilidade de recursos 

humanos, para além da qualificação escolar e capacitação profissional, assume uma importância 

acrescida para a competitividade do tecido empresarial e para a afirmação das empresas na 

estrutura da base económica local. A estrutura empresarial da área de intervenção apresenta 527 

recursos humanos. Neste número incluem-se efetivos em cargos de direção (empregadores e 

trabalhadores por conta própria) e colaboradores, que compreendem, nomeadamente, 

trabalhadores por conta de outrem, familiares não remunerados e trabalhadores em estágio. 

132. Na Vertente Sul de Odivelas, em média, estão afetos 3 efetivos por empresa, o que revela um tecido 

empresarial especialmente composto por microempresas, algumas de cariz familiar, à semelhança do 

que acontece à escala nacional. As empresas de maior dimensão média, no que concerne ao número 

de recursos humanos, situam-se na Quinta do Zé Luís (5,6 pessoas) enquanto as empresas de menor 

dimensão média estão implantadas na Serra da Luz (2,4 pessoas). No bairro Quinta do Zé Luís 

localiza-se a principal empregadora da área de intervenção, cujo quadro de pessoal é composto 

por dois dirigentes e 16 colaboradores. 

133. A Serra da Luz, por ser o bairro com maior número de empresas estabelecidas constitui igualmente o 

bairro com maior concentração de pessoal, independentemente da função ocupada. Em situação 

oposta surge a Quinta das Arrombas, onde existe apenas uma empresa em laboração, cuja atividade 

económica se desenvolve na área da carpintaria e marcenaria. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 14141414. Recursos humanos das . Recursos humanos das . Recursos humanos das . Recursos humanos das atividadesatividadesatividadesatividades económicas da VSO (n.º e %) económicas da VSO (n.º e %) económicas da VSO (n.º e %) económicas da VSO (n.º e %)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta das Quinta das Quinta das Quinta das 
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta do Quinta do Quinta do Quinta do 
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra da Serra da Serra da Serra da 
LuzLuzLuzLuz    

Vale do Vale do Vale do Vale do 
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

N.º 37 1 15 102 51 206206206206    
Dirigentes 

% 18,0 0,5 7,3 49,5 24,8 100,0100,0100,0100,0    
                             

N.º 55 3 47 124 92 321321321321    
Colaboradores 

% 17,1 0,9 14,6 38,6 28,7 100,0100,0100,0100,0    
                             

N.º 92 4 62 226 143 527527527527    
Recursos Humanos 

% 17,5 0,8 11,8 42,9 27,1 100,0100,0100,0100,0    
           

Empresas N.º 30 1 11 93 43 178178178178    

Dimensão média Empresas/RH 3,1 4,0 5,6 2,4 3,3 3,03,03,03,0    
Fonte: CEDRU. 
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134. As empresas com apenas um trabalhador assumem uma especial relevância na área de intervenção, 

representando cerca de 1/3 das situações identificadas. O bairro da Serra da Luz é aquele cuja 

dimensão das empresas é menor (72% das empresas não têm mais do que dois trabalhadores). Em 

situação contrária, na Quinta do Zé Luís, 18% das empresas possuem mais do que 10 trabalhadores. 

No entanto, em valores absolutos, o Vale do Forno possui um número superior de empresas com 

maior número de pessoas ao serviço (3 empresas). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 15151515. Empresas segundo o número de trabalhadores ao serviço (n.º, %). Empresas segundo o número de trabalhadores ao serviço (n.º, %). Empresas segundo o número de trabalhadores ao serviço (n.º, %). Empresas segundo o número de trabalhadores ao serviço (n.º, %)    

Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    
Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    N.º deN.º deN.º deN.º de    

trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

%%%%    N.ºN.ºN.ºN.º    

1 30,0 0 0 40,9 25,6 32,632,632,632,6    58585858    

2 23,3 0 27,3 31,2 27,9 28,728,728,728,7    51515151    

3 16,7 0 18,2 9,7 16,3 12,912,912,912,9    23232323    

4 13,3 100,0 9,1 4,3 9,3 7,97,97,97,9    14141414    

5 6,7 0 18,2 6,5 9,3 7,97,97,97,9    14141414    

6 0 0 9,1 2,2 0 1,71,71,71,7    3333    

7 0 0 0 1,1 2,3 1,11,11,11,1    2222    

8 3,3 0 0 2,2 2,3 2,22,22,22,2    4444    

9 3,3 0 0 0 0 0,60,60,60,6    1111    

11 3,3 0 0 2,2 2,3 2,22,22,22,2    4444    

12 0 0 9,1 0 2,3 1,11,11,11,1    2222    

13 0 0 0 0 2,3 0,60,60,60,6    1111    

18 0 0 9,1 0 0 0,60,60,60,6    1111    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    178178178178    
Fonte: CEDRU. 

 

135. Dado o perfil de especialização das atividades em presença, de laboração continua em horário 

completo, não se afigura relevante para a obtenção de ganhos de produtividade e competitividade 

o recurso a contratos de trabalho temporários e/ou a tempo parcial. Neste vetor, a precariedade 

laboral é pouco significativa, sendo que apenas 12 empresas referem ter ao serviço trabalhadores a 

tempo parcial, o que representa 6,7% do total de empresas. Contabilizam-se nesta situação apenas 

16 efetivos, 3% da mão de obra da Vertente Sul de Odivelas. As empresas com trabalhadores 

enquadrados neste regime englobam-se principalmente em atividades do Comércio, manutenção e 

reparação, de veículos automóveis e motociclos, com cerca de 31%, e no Fabrico de mobiliário e de 

colchões, com 25% do emprego a tempo parcial. 

136. Noutra dimensão de análise, a mão de obra familiar não remunerada compõe-se de 18 efetivos, 

(3,4% da mão de obra da área de intervenção). Encontram-se em 17 empresas, cujas atividades 

predominantes incidem na Restauração e similares, com 22,2% dos elementos, secundarizada pelo 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos, com 16,7% dos efetivos. 

Em média, existe somente 1 trabalhador desta tipologia por empresa. 

137. Na área de intervenção, a importância dos recursos humanos não remunerados ou cujo tempo de 

trabalho não é completo ascende a 6,5% do total da mão de obra, o que ainda assim revela baixos 

níveis de instabilidade laboral. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 16161616. Empresas com trabalhadores a tempo parcial/familiar. Empresas com trabalhadores a tempo parcial/familiar. Empresas com trabalhadores a tempo parcial/familiar. Empresas com trabalhadores a tempo parcial/familiares não remunerados, segundo a Classes não remunerados, segundo a Classes não remunerados, segundo a Classes não remunerados, segundo a Classificação ificação ificação ificação Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa das das das das 
AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas (Revisão 3) Económicas (Revisão 3) Económicas (Revisão 3) Económicas (Revisão 3),,,, (n.º e %) (n.º e %) (n.º e %) (n.º e %) 

TrabalhadoresTrabalhadoresTrabalhadoresTrabalhadores    

A tempo A tempo A tempo A tempo 
parcialparcialparcialparcial 

FamiliaresFamiliaresFamiliaresFamiliares    
não não não não 

remuneradosremuneradosremuneradosremunerados 
CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3 

N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Impressão e reprodução de suportes gravados 0 0,0 1 5,6 

Fabrico de mobiliário e de colchões 4 25,0 0 0,0 

Atividades especializadas de construção 1 6,3 2 11,1 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 5 31,3 3 16,7 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos 0 0 1 5,6 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 2 12,5 2 11,1 

Restauração e similares 1 6,3 4 22,2 

Atividades de edição  0 0,0 0 0,0 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 2 12,5 1 5,6 

NS/NR/NA 1 6,3 4 22,2 

TotalTotalTotalTotal da VSO da VSO da VSO da VSO    16161616    100,0100,0100,0100,0    18181818    111100,000,000,000,0    
Fonte: CEDRU. 

 

4444.2. Perfil dos Quadros Dirigentes.2. Perfil dos Quadros Dirigentes.2. Perfil dos Quadros Dirigentes.2. Perfil dos Quadros Dirigentes    

138. O exercício de funções dirigentes é assegurado por 206 pessoas, o que representa uma importante 
parcela dos recursos humanos afetos às atividades económicas da Vertente Sul de Odivelas (39%). 

Releve-se, contudo, que a importância dos cargos de direção surge algo sobrevalorizada, face à 

representatividade das empresas com um trabalhador, ou seja, trabalhadores exclusivamente a 

laborar por conta própria e assumindo essa duplicidade de funções (dirigente/colaborador). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 17171717. Cara. Cara. Cara. Caraterização dos dirigentes, segundo o grupo etário e sexo (%)terização dos dirigentes, segundo o grupo etário e sexo (%)terização dos dirigentes, segundo o grupo etário e sexo (%)terização dos dirigentes, segundo o grupo etário e sexo (%)    
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta das Quinta das Quinta das Quinta das 
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta do Quinta do Quinta do Quinta do 
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra da Serra da Serra da Serra da 
LuzLuzLuzLuz    

Vale do Vale do Vale do Vale do 
FornoFornoFornoForno    

Total da Total da Total da Total da 
VSOVSOVSOVSO    

 

<19 0 0 0 0 0 0000    

20-29 8,1 0 0 6,9 3,9 5,85,85,85,8    

30-39 21,6 0 40,0 15,7 21,6 19,919,919,919,9    

40-49 48,6 100,0 20,0 23,5 29,4 29,629,629,629,6    

50-59 13,5 0 13,3 30,4 27,5 25,225,225,225,2    

60-64 5,4 0 13,3 10,8 11,8 10,210,210,210,2    

>65 2,7 0 13,3 12,7 5,9 9,29,29,29,2    

Grupo 
etário 

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    111100,000,000,000,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
 

Homens 78,4 100,0 80,0 61,8 76,5 69,969,969,969,9    

Mulheres 21,6 0 20,0 36,3 23,5 29,129,129,129,1    

NR 0 0 0 2,0 0 1,01,01,01,0    
Sexo 

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

139. Os empresários mais jovens, por norma, têm uma maior abertura e sensibilidade para novas apostas 

produtivas e formativas e para a incorporação de inovação nos processos de fabrico e para a 
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adoção de mudanças nas metodologias de trabalho, com o objetivo final de aumentar a produção e 

o valor acrescentado, conquistar novos mercados e obter maiores ganhos de produtividade.  

140. Na área de intervenção, a classe dirigente afigura-se relativamente jovem, com 25,7% dos dirigentes 

com idade inferior a 40 anos (6% dos trabalhadores em cargos de direção possuem idade inferior a 

30 anos). Os grupos etários mais representativos dos empregadores ou trabalhadores por conta 

própria são os escalões intermédios "40 aos 49 anos" e "50 aos 59 anos" (29,6% e 25,2%, 

respetivamente). Uma análise à microescala territorial, releva que nos bairros da Encosta da Luz e da 

Quinta do Zé Luís, a representatividade dos dirigentes jovens é superior, cerca de 30%, no primeiro 

caso, e de 40% dos dirigentes, no segundo, têm menos de 40 anos. 

141. Os dirigentes mais idosos (maiores de 60 anos) encontram-se em empresas do Comércio por grosso e 

Restauração e similares, atividades cuja fixação na Vertente Sul de Odivelas é mais antiga. 

142. Acompanhando a tendência nacional, a desagregação por género evidencia a predominância dos 

dirigentes do sexo masculino (70%). A distribuição por sexo assume valores menos contrastantes na 

Serra da Luz, em que 62% dos dirigentes são homens, por força das atividades desenvolvidas, 

tendencialmente a cargo de mulheres (cabeleireiros, costura, cafés). São 59 as empresas com 

mulheres a ocupar cargos de direção. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 18181818. Cara. Cara. Cara. Caraterização dos dirigentes, segundo o grupo etário, segundo o ramo de atividade (%)terização dos dirigentes, segundo o grupo etário, segundo o ramo de atividade (%)terização dos dirigentes, segundo o grupo etário, segundo o ramo de atividade (%)terização dos dirigentes, segundo o grupo etário, segundo o ramo de atividade (%)    

Grupos etários dos dirigentes (%)Grupos etários dos dirigentes (%)Grupos etários dos dirigentes (%)Grupos etários dos dirigentes (%)    
CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3    

20202020----29292929    30303030----39393939    40404040----49494949    50505050----59595959    60606060----64646464    ≥65≥65≥65≥65    

Indústrias alimentares 0 0 0 100,0 0 0 

Impressão e reprodução de suportes gravados 0 50,0 50,0 0 0 0 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 0 100,0 0 0 0 0 

Indústrias metalúrgicas de base 0 0 0 100,0 0 0 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 0 25,0 50,0 0 25,0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 14,3 14,3 42,9 28,6 0 0 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 0 0 100,0 0 0 0 

Promoção imobiliária (desenv. de proj. de edifícios); construção de edifícios 0 0 100,0 0 0 0 

Atividades especializadas de construção 14,3 14,3 35,7 14,3 14,3 7,1 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 7,4 16,7 27,8 31,5 9,3 7,4 

Comércio por grosso (inclui agentes), exc. veíc. automóveis e motociclos 0 37,5 25,0 0 37,5 0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 0 27,8 16,7 27,8 11,1 16,7 

Restauração e similares 0 17,9 25,0 25,0 14,3 17,9 

Atividades de edição 0 0 0 100,0 0 0 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 0 0 50,0 50,0 0 0 

Atividades de apoio social sem alojamento 33,3 0 33,3 0 33,3 0 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 0 0 50,0 50,0 0 0 

Outras atividades de serviços pessoais 0 25,0 25,0 25,0 0 25,0 

NS/NR 14,8 18,5 37,0 22,2 3,7 3,7 

TTTTotal da VSOotal da VSOotal da VSOotal da VSO    5,85,85,85,8    19,919,919,919,9    29,629,629,629,6    25,225,225,225,2    10,210,210,210,2    9,29,29,29,2    
Fonte: CEDRU. 

 

143. A instrução escolar e a qualificação profissional assumem-se como fatores chave na afirmação e 

competitividade do tecido empresarial. Apesar de apresentar uma classe dirigente relativamente 



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DA VERTENTE SUL DE ODIVELAS 
Relatório Final | JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    2012201220122012 

 65 | CEDRU 

jovem, de um modo geral trata-se de recursos humanos pouco qualificados. A esmagadora maioria 

dos dirigentes apresentam muito baixos níveis de instrução, perto de 37% possuem apenas o 1º Ciclo 

do Ensino Básico e 24% concluíram o 3º Ciclo do Ensino Básico (até há bem pouco tempo, a 

escolaridade obrigatória). Não obstante, os dirigentes com nível de instrução superior detêm uma 

importância significativa (11%; 23 elementos). A título de comparação, à data dos Censos de 2001, 

em Portugal, a proporção da população residente com ensino superior completo era de apenas 

8,6%. 

 

Figura Figura Figura Figura 21212121. Cara. Cara. Cara. Caraterização dos dirigentes, segundo o nível de instrução (n.º e %)terização dos dirigentes, segundo o nível de instrução (n.º e %)terização dos dirigentes, segundo o nível de instrução (n.º e %)terização dos dirigentes, segundo o nível de instrução (n.º e %)    
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Fonte: CEDRU. 

 

144. A presença de dirigentes com qualificação superior na VSO é transversal à multiplicidade de 

atividades económicas identificadas (em 11 dos 18 tipos de atividades económicas da área de 

intervenção), com maior representatividade nas "Outras atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares" e "Atividades de apoio social sem alojamento", em que a generalidade dos 

dirigentes possui ensino superior (num total de 5). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 19191919. Cara. Cara. Cara. Caraterização dos dirigentes, segundo o nível de instrução e Cterização dos dirigentes, segundo o nível de instrução e Cterização dos dirigentes, segundo o nível de instrução e Cterização dos dirigentes, segundo o nível de instrução e Classificaçãolassificaçãolassificaçãolassificação Portuguesa  Portuguesa  Portuguesa  Portuguesa das das das das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EEEEconómicas conómicas conómicas conómicas 
(Revisão 3)(Revisão 3)(Revisão 3)(Revisão 3) (%) (%) (%) (%)    

Nível de Instrução (%)Nível de Instrução (%)Nível de Instrução (%)Nível de Instrução (%)    
CACACACAE REV. 3E REV. 3E REV. 3E REV. 3    Não sabe lerNão sabe lerNão sabe lerNão sabe ler    

nem escrevernem escrevernem escrevernem escrever    
1111ºººº CEB CEB CEB CEB    2222ºººº CEB CEB CEB CEB    3333ºººº CEB CEB CEB CEB    

EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
SecundárioSecundárioSecundárioSecundário    

EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

Indústrias alimentares 0 100,0 0 0 0 0 
Impressão e reprodução de suportes gravados 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 0 100,0 0 0 0 0 
Indústrias metalúrgicas de base 0 100,0 0 0 0 0 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 

0 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 0 14,3 14,3 42,9 28,6 0 
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e 
equipamentos 

0 100,0 0 0 0 0 

Promoção imobiliária (desenv. de proj. de edifícios); 
construção de edifícios 

0 0 0 50,0 50,0 0 
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Nível de Instrução (%)Nível de Instrução (%)Nível de Instrução (%)Nível de Instrução (%)    
CACACACAE REV. 3E REV. 3E REV. 3E REV. 3    Não sabe lerNão sabe lerNão sabe lerNão sabe ler    

nem escrevernem escrevernem escrevernem escrever    
1111ºººº CEB CEB CEB CEB    2222ºººº CEB CEB CEB CEB    3333ºººº CEB CEB CEB CEB    

EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
SecundárioSecundárioSecundárioSecundário    

EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

Atividades especializadas de construção 0 35,7 14,3 14,3 21,4 14,3 
Comércio, manutenção e reparação, de veículos 
automóveis e motociclos 

0 40,7 20,4 29,6 7,4 1,9 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos 
automóveis e motociclos 

0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e 
motociclos 

0 47,2 8,3 19,4 13,9 11,1 

Restauração e similares 0 42,9 21,4 21,4 3,6 10,7 
Atividades de edição 0 0 0 100,0 0 0 
Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

0 0 0 0 0 100,0 

Atividades de apoio social sem alojamento 0 0 0 0 0 100,0 
Reparação de computadores e de bens de uso pessoal 
e doméstico 

25,0 0 0 0 25,0 50,0 

Outras atividades de serviços pessoais 0 42,9 42,9 14,3 0 0 
NS/NR 0 34,6 7,7 34,6 11,5 7,7 

Total da VSOTotal da VSOTotal da VSOTotal da VSO    0,50,50,50,5    36,936,936,936,9    15,515,515,515,5    24,324,324,324,3    10,210,210,210,2    11,211,211,211,2    
Fonte: CEDRU. 

 

145. Acompanhando a realidade nacional, constata-se que são as empresas de constituição mais antiga 

que possuem uma classe dirigente com níveis de instrução mais baixos. Até ao ano 2000, 

predominavam os dirigentes com o 1º ou 2º Ciclos do Ensino Básico. Desde esse ano as empresas que 

iniciaram atividade, possuem nos seus quadros de pessoal dirigentes mais habilitados. A maior 

qualificação nas empresas mais jovens está de acordo com a melhoria dos níveis de qualificação da 

população portuguesa, em geral, e com a evolução da escolaridade obrigatória no nosso país.  

 

Figura Figura Figura Figura 22222222. Dirigentes segundo o nível de instrução, por período de constituição das empresas (%). Dirigentes segundo o nível de instrução, por período de constituição das empresas (%). Dirigentes segundo o nível de instrução, por período de constituição das empresas (%). Dirigentes segundo o nível de instrução, por período de constituição das empresas (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

146. Embora seja difícil estabelecer uma relação de causa-efeito, observa-se que as habilitações dos 

dirigentes são diretamente proporcionais ao VN produzido pelas empresas. Os dirigentes tendo 
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como habilitações o ensino secundário ou superior encontram-se presentes em empresas que 

conseguem atingir volumes de negócios mais elevados. Em suma, e em termos gerais, as maiores 

qualificações da população ativa da área de intervenção traduzem-se em maiores dividendos e 

riqueza produzida. Saliente-se, contudo, que o volume de negócios destas empresas é globalmente 

baixo, com apenas uma empresa, de dimensão média, a apresentar volume de negócios acima dos 2 

milhões de euros. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 20202020. Dirigentes segundo o nível de instrução e o volume de negócios (%). Dirigentes segundo o nível de instrução e o volume de negócios (%). Dirigentes segundo o nível de instrução e o volume de negócios (%). Dirigentes segundo o nível de instrução e o volume de negócios (%) 
Nível de instrução (%)Nível de instrução (%)Nível de instrução (%)Nível de instrução (%)    

Volume de NegóciosVolume de NegóciosVolume de NegóciosVolume de Negócios    Não sabe lerNão sabe lerNão sabe lerNão sabe ler    
n/ escrevern/ escrevern/ escrevern/ escrever    

1 CEB1 CEB1 CEB1 CEB    2 CEB2 CEB2 CEB2 CEB    3 CEB3 CEB3 CEB3 CEB    
EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
SSSSecunecunecunecun----    
dáriodáriodáriodário    

EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

NS/NR/NS/NR/NS/NR/NS/NR/    
NANANANA    

Até 5.000€ 0 52,9 5,9 11,8 5,9 23,5 0 

5.001€-25.000€ 0 46,7 13,3 26,7 0 13,3 0 

25.001€-50.000€ 0 28,6 14,3 42,9 14,3 0 0 

50.001€-250.000€ 0 27,3 18,2 9,1 27,3 18,2 0 

250.001€-500.000€ 0 16,7 0 50,0 16,7 16,7 0 

500.001€-2.000.000€ 0 20,0 0 40,0 20,0 20,0 0 

Superior a 2.000.000€ 0 0,0 0 0 100,0 0 0 

NS/NR/NA 0,7 36,8 18,1 24,3 9,7 9,0 1,4 

Total da VSOTotal da VSOTotal da VSOTotal da VSO    0,50,50,50,5    36,936,936,936,9    15,515,515,515,5    24,324,324,324,3    10,710,710,710,7    11,211,211,211,2    1,01,01,01,0    
Fonte: CEDRU. 

 

147. Em meados do século XX, face às dificuldades económicas das famílias e à carência de empregos, as 

migrações internas, na direção da Região de Lisboa, assumiram uma enorme importância, sendo 

bastante numeroso o contingente de população em busca de novas oportunidades. Nos últimos anos, 

essa proximidade a Lisboa e ao maior mercado consumidor do país, gerou que muitos empresários se 

instalassem em locais próximos, em terrenos a custos aquisitivos relativamente reduzidos. Neste 

contexto, justifica-se o facto da origem dos dirigentes ser transversal ao território nacional, sendo 

provenientes de todas as regiões do país, e também do estrangeiro, embora os naturais da Região 

de Lisboa constituam o grosso desta força de trabalho (os dirigentes referenciados com naturalidade 

portuguesa ascendem a 81%). 

148. A região de Lisboa (47% dos dirigentes portugueses) é o grande foco de origem dos empresários 

estabelecidos na Vertente Sul de Odivelas, concedendo importância ao fator proximidade 

geográfica, embora a Região Centro apresente um peso significativo. 

149. A génese de ocupação da Vertente Sul de Odivelas data dos anos 40, 50 do Século XX, constituindo-

se a Serra da Luz como o bairro de ocupação mais antiga (Diagnóstico Social, 2008, CLDS Vertente 

Sul). O perfil de naturalidade dos habitantes dos bairros em estudo, e principalmente da Serra da 

Luz, passa igualmente pela Região Centro (30%). Provenientes dessa região, em busca de novas 

oportunidades e de um novo rumo para as suas vidas pessoais e profissionais, estabeleceram 

residência, apesar do conhecimento da ilegalidade da ocupação, e determinaram instalar o seu 

negócio. 
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Figura Figura Figura Figura 23232323. . . . DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes portugueses portugueses portugueses portugueses segundo a  segundo a  segundo a  segundo a naturalidadenaturalidadenaturalidadenaturalidade, NUT III (%), NUT III (%), NUT III (%), NUT III (%) 

Fonte: 
CEDRU. 

 



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DA VERTENTE SUL DE ODIVELAS 
Relatório Final | JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    2012201220122012 

 69 | CEDRU 

150. Os recentes fluxos migratórios para Portugal, que marcaram a sociedade portuguesa nos últimos 

anos, repercutiram-se também na área de intervenção. O mapa de nacionalidades dos 37 dirigentes 

estrangeiros identificados espelha essa realidade. Os dirigentes com origem em países lusófonos 

representam 54% do total de estrangeiros inquiridos (20 empresários), enquanto 35% provêm da 

Ásia, Índia e Paquistão, num total de 13 dirigentes. Esta multiplicidade de nacionalidades em 

presença, tem tornado latentes fenómenos de conflito social e de segregação, muitas vezes 

apontados como um dos principais entraves ao desenvolvimento económico local. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 21212121. Dirigentes. Dirigentes. Dirigentes. Dirigentes estrangeiros segundo a naturalidade estrangeiros segundo a naturalidade estrangeiros segundo a naturalidade estrangeiros segundo a naturalidade (%) (%) (%) (%)    

NaturalidadesNaturalidadesNaturalidadesNaturalidades    %%%%    

Angola 13,5 

Brasil 13,5 

Cabo Verde 2,7 

Guiné-Bissau 13,5 

Moçambique 8,1 

Países lusófonos 

São Tomé e Príncipe 2,7 

Índia 24,3 

Paquistão 10,8 Ásia 

Timor 2,7 

Ucrânia 2,7 
Europa 

Alemanha 5,4 

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

151. A relevância dos dirigentes com naturalidade estrangeira assume maior acuidade no Vale do Forno 

(1/4 do total de dirigentes) e na Encosta da Luz (cerca de 21%). Por oposição, no bairro da Quinta 

das Arrombas e no bairro da Quinta do Zé Luís não se identificaram empresários estrangeiros. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 22222222. Dirigentes estrangeiros segundo a localização da empresa. Dirigentes estrangeiros segundo a localização da empresa. Dirigentes estrangeiros segundo a localização da empresa. Dirigentes estrangeiros segundo a localização da empresa (n.º/%) (n.º/%) (n.º/%) (n.º/%)    

Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    
 Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    

LuzLuzLuzLuz    
Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Dirigentes (N.º) 37 1 15 102 51 206206206206    

Dirigentes c/ Naturalidade Estrangeira (N.º) 8 0 0 16 13 37373737    

Dirigentes c/ Naturalidade Estrangeira (% do Total) 21,6 0 0 15,7 25,5 18,018,018,018,0    
Fonte: CEDRU. 

 

152. A nacionalidade dominante, na área de intervenção, é a portuguesa (83,5% dos dirigentes). Nas 

nacionalidades estrangeiras (12,1%) incluem-se cidadãos do Brasil, Cabo Verde, Guiné, Paquistão, 

Angola, Índia, São Tomé, Ucrânia. Sublinhe-se a presença de 4 dirigentes com dupla nacionalidade 

(portuguesa/indiana; portuguesa/norte-americana). 
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Figura Figura Figura Figura 24242424. . . . DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    segundo a nacionalisegundo a nacionalisegundo a nacionalisegundo a nacionaliddddadeadeadeade, VSO, VSO, VSO, VSO (%) (%) (%) (%) 
Dupla Nacionalidade

2%

Nacionalidade Estrangeira

12%

Nacionalidade Portuguesa

84%

NS/NR

2%

 
Fonte: CEDRU. 

 

153. De uma forma geral, os dirigentes possuem baixos níveis remuneratórios. Cerca de 30% não aufere 

mais do que o ordenado mínimo nacional. Acrescem algumas situações em que se releva a ausência 

de qualquer rendimento de trabalho (dirigentes em situação de reforma ou pré-reforma) ou em que 

o rendimento é variável. Saliente-se a relutância dos inquiridos na cedência de informação sobre os 

montantes das remunerações. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 23232323. Dirigentes. Dirigentes. Dirigentes. Dirigentes segundo os escalões de rendimento  segundo os escalões de rendimento  segundo os escalões de rendimento  segundo os escalões de rendimento médiomédiomédiomédio mensal  mensal  mensal  mensal (n.º/%)(n.º/%)(n.º/%)(n.º/%)    

DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    
Dirigentes com nível Dirigentes com nível Dirigentes com nível Dirigentes com nível 
de ensino de ensino de ensino de ensino superiorsuperiorsuperiorsuperior    Escalões de rendimentoEscalões de rendimentoEscalões de rendimentoEscalões de rendimento    

N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Não remunerado 12 5,8 0 0 

<485€ 62 30,1 5 21,7 

486€-750€ 37 18,0 1 4,3 

751€-1000€ 27 13,1 6 26,1 

1001€-1500€ 3 1,5 0 0 

1501€-2000€ 5 2,4 1 4,3 

Superior a 2000€ 3 1,5 2 8,7 

Variável 21 10,2 0 0 

NS/NR/NA 36 17,5 8 34,8 

TotalTotalTotalTotal    206206206206    100,0100,0100,0100,0    23232323    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

154. A uma maior qualificação dos dirigentes associam-se salários mais elevados, atestando da 

importância acrescida da obtenção de maiores graus académicos e profissionais no mercado de 

trabalho, fundamentais para a competitividade das empresas. Ou seja, a níveis de instrução mais 

elevados correspondem a remunerações-base superiores.  

155. Os três dirigentes com salários superiores a 2.000 euros mensais possuem como habilitações o ensino 

secundário ou superior. Cerca de 1/4 dos dirigentes que concluíram o ensino superior auferem entre 
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os 751 e os 1000€, existindo, contudo, uma parcela significativa que recebe apenas o salário mínimo 

nacional, pelas razões invocadas anteriormente. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 24242424. Rendimento médio mensal dos dirigentes segundo o nível de instrução . Rendimento médio mensal dos dirigentes segundo o nível de instrução . Rendimento médio mensal dos dirigentes segundo o nível de instrução . Rendimento médio mensal dos dirigentes segundo o nível de instrução (%)(%)(%)(%)    

Escalões de Escalões de Escalões de Escalões de 
rendimentorendimentorendimentorendimento    

Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe 
ler ler ler ler 

n/escrevern/escrevern/escrevern/escrever    
1º CEB1º CEB1º CEB1º CEB    2º CEB2º CEB2º CEB2º CEB    3º CEB3º CEB3º CEB3º CEB    

Ensino Ensino Ensino Ensino 
SecunSecunSecunSecundáriodáriodáriodário    

Ensino Ensino Ensino Ensino 
SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    

Não remunerado 0 33,3 8,3 25,0 33,3 0 0 

<485€ 0 35,5 24,2 29,0 3,2 8,1 0 

486€-750€ 0 43,2 21,6 21,6 10,8 2,7 0 

751€-1000€ 0 22,2 18,5 29,6 7,4 22,2 0 

1001€-1500€ 0 33,3 0 66,7 0 0 0 

1501€-2000€ 0 40,0 0 0 40,0 20,0 0 

Superior a 2000€ 0 0 0 0 33,3 66,7 0 

Variável 0 61,9 4,8 19,0 14,3 0 0 

NS/NR/NA 2,8 33,3 5,6 19,4 8,3 22,2 8,3 

TotalTotalTotalTotal    0,5 36,9 15,5 24,3 10,2 11,2 1,5 
Fonte: CEDRU. 

 

156. Em duas empresas, dos ramos de Construção e de Impressão e reprodução de suportes gravados, 

são auferidas as remunerações-base superiores a 2.000€. 

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 25252525. Rendimento médio dos dirigentes segundo a C. Rendimento médio dos dirigentes segundo a C. Rendimento médio dos dirigentes segundo a C. Rendimento médio dos dirigentes segundo a Classificação lassificação lassificação lassificação Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa das das das das AtividaAtividaAtividaAtividadesdesdesdes    EEEEconómicasconómicasconómicasconómicas    (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (%)(%)(%)(%)    

CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    
S/S/S/S/    

RemunerRemunerRemunerRemuneraçãoaçãoaçãoação    
<<<<485€485€485€485€    

486€486€486€486€    
----750€750€750€750€    

751€751€751€751€----    
1000€1000€1000€1000€    

1001€1001€1001€1001€----    
1500€1500€1500€1500€    

1501€1501€1501€1501€----    
2000€2000€2000€2000€    

> 2000€> 2000€> 2000€> 2000€    VariávelVariávelVariávelVariável    
NS/NS/NS/NS/    

NR/NANR/NANR/NANR/NA    

Indústrias alimentares 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 

Impressão e reprodução de suportes 
gravados 

0 33,3 0 33,3 0 0 33,3 0 0 

Fabrico de outros produtos minerais não 
metálicos 

0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 

Indústrias metalúrgicas de base 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0 

Fabricação de produtos metálicos, 
exceto máquinas e equipamentos 

0 25,0 50,0 25,0 0 0 0 0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 16,7 16,7 50,0 0 0 0 0 0 16,7 

Reparação, manutenção e instalação de 
máquinas e equipamentos 

0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 

Promoção imobiliária (desenv. de proj. de 
edifícios); construção de edifícios 

0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 

Atividades especializadas de construção 10 20 30 30 0 0 10 0 0 

Comércio, manutenção e reparação, de 
veículos automóveis e motociclos 

4,8 21,4 31,0 23,8 2,4 2,4 0 7,1 7,1 

Comércio por grosso (inclui agentes), 
exceto veículos automóveis e motociclos 

0 12,5 12,5 25,0 0 12,5 0 0 37,5 

Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos 

6,3 31,3 0 6,3 3,1 3,1 0 15,6 34,4 

Restauração e similares 8,0 48,0 20 0 0 0 0 16,0 8,0 

Atividades de edição 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 

Outras atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares 

0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 

Atividades de apoio social sem 
alojamento 

0 0 0 66,7 0 0 0 0 33,3 

Reparação de computadores e de bens 
de uso pessoal e doméstico 

0 33,3 0 0 0 0 0 0 66,7 

Outras atividades de serviços pessoais 12,5 25,0 25,0 0 0 0 0 25,0 12,5 
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CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    
S/S/S/S/    

RemunerRemunerRemunerRemuneraçãoaçãoaçãoação    
<<<<485€485€485€485€    

486€486€486€486€    
----750€750€750€750€    

751€751€751€751€----    
1000€1000€1000€1000€    

1001€1001€1001€1001€----    
1500€1500€1500€1500€    

1501€1501€1501€1501€----    
2000€2000€2000€2000€    

> 2000€> 2000€> 2000€> 2000€    VariávelVariávelVariávelVariável    
NS/NS/NS/NS/    

NR/NANR/NANR/NANR/NA    

NS/NR/NA 7,7 30,8 11,5 3,8 3,8 3,8 0 19,2 19,2 

TotalTotalTotalTotal    6,26,26,26,2    27,527,527,527,5    18,018,018,018,0    12,412,412,412,4    1,71,71,71,7    2,82,82,82,8    1,11,11,11,1    11,211,211,211,2    19,119,119,119,1    
Fonte: CEDRU. 

 

4444.3. Perfil da População Empregada.3. Perfil da População Empregada.3. Perfil da População Empregada.3. Perfil da População Empregada    

157. A dificuldade de inserção no mercado de trabalho, sobretudo de jovens menos qualificados, sendo 

um flagelo da sociedade atual, com tendência para se agravar no curto prazo num quadro de 

escassez de oportunidades de emprego e de readaptação dos mercados e dos perfis de 

especialização produtiva, assume-se, igualmente, como um motivo de exclusão social. 

158. Os quadros de pessoal da Vertente Sul de Odivelas são compostos por jovens trabalhadores (cerca 

de 50% possuem menos de 40 anos). De um modo geral, não se observam grandes discrepâncias 

desta variável à escala do bairro, pese embora a Serra da Luz e a Encosta da Luz sejam aqueles em 

que a mão de obra com menos de 30 anos assume um maior significado. Também no caso dos 

trabalhadores predomina o género masculino, ainda de um modo mais marcante, correspondendo a 

cerca de 80% da força de trabalho. Esta enorme disparidade decorre da tipologia de atividades em 

presença, maioritária e tradicionalmente associadas a laboração pelos homens (por exemplo, na 

Encosta da Luz, onde as atividades predominantes estão relacionadas com a reparação de veículos, 

a mão de obra masculina supera os 90%). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 26262626. Trabalhadores segundo o sexo e o grupo etário (%). Trabalhadores segundo o sexo e o grupo etário (%). Trabalhadores segundo o sexo e o grupo etário (%). Trabalhadores segundo o sexo e o grupo etário (%) 
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    EncostaEncostaEncostaEncosta    
ddddaaaa    LuzLuzLuzLuz    

Quinta das Quinta das Quinta das Quinta das 
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta do Quinta do Quinta do Quinta do 
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra da Serra da Serra da Serra da 
LuzLuzLuzLuz    

Vale do Vale do Vale do Vale do 
FornoFornoFornoForno    

Total da Total da Total da Total da 
VSOVSOVSOVSO    

 

<19 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,60,60,60,6    

20-29 22,2 33,3 6,4 21,8 9,7 16,216,216,216,2    

30-39 24,1 33,3 46,8 35,5 30,1 33,633,633,633,6    

40-49 40,7 33,3 21,3 16,9 31,2 25,925,925,925,9    

50-59 11,1 0,0 17,0 19,4 23,7 18,718,718,718,7    

60-64 1,9 0,0 8,5 4,8 3,2 4,44,44,44,4    

Grupo 
etário 

>65 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,60,60,60,6    
    

Homens 90,9 100,0 74,5 73,4 80,4 78,878,878,878,8    
Sexo 

Mulheres 9,1 0,0 25,5 26,6 19,6 21,221,221,221,2    
Fonte: CEDRU. 

 

159. Se o senso comum poderia indiciar que as profissões fisicamente mais exigentes estariam associadas 

a força de trabalho mais jovem, tal não se evidencia no terreno com a amplitude expectável, embora 

nas atividades de reparação, quer de máquinas, quer de veículos e motociclos, se observe esta 

realidade (esta última atividade é a única com ativos menores de 20 anos). 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 27272727. . . . Trabalhadores Trabalhadores Trabalhadores Trabalhadores nasnasnasnas e e e empresas mampresas mampresas mampresas mais intensivas em mãois intensivas em mãois intensivas em mãois intensivas em mão    dededede    obra (obra (obra (obra (nnnn.º).º).º).º)    

N.º de trabalhadoresN.º de trabalhadoresN.º de trabalhadoresN.º de trabalhadores por empresa por empresa por empresa por empresa    

CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    11111111    12121212    13131313    18181818    
TotalTotalTotalTotal        

Atividades especializadas de construção 22 0 0 18 40404040    

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos 11 0 0 0 11111111    

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos automóveis e motociclos 11 12 0 0 23232323    

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 0 12 0 0 12121212    

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 0 0 13 0 13131313    

TotalTotalTotalTotal    44444444    24242424    13131313    18181818    99999999    
Fonte: CEDRU. 

 

160. De um modo geral, as atividades desenvolvidas na área de intervenção são pouco intensivas em mão 

de obra, não existindo unidades com um número muito elevado de trabalhadores, o que desde logo 

restringe o possível impacte social (desemprego) de crises conjunturais que afetem nichos específicos 

de atividades aqui sediadas (os ramos de atividade mais intensivos em mão de obra, possuem no 

máximo 18 recursos humanos). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 28282828. Cara. Cara. Cara. Caraterização dos trabalhadores, segundo o grupoterização dos trabalhadores, segundo o grupoterização dos trabalhadores, segundo o grupoterização dos trabalhadores, segundo o grupo etário, segundo a C etário, segundo a C etário, segundo a C etário, segundo a Classificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    
EEEEconómicas (Revisão 3)conómicas (Revisão 3)conómicas (Revisão 3)conómicas (Revisão 3) (%) (%) (%) (%) 

Grupos etários dos dirigentesGrupos etários dos dirigentesGrupos etários dos dirigentesGrupos etários dos dirigentes    
CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3    

<19<19<19<19    20202020----29292929    30303030----39393939    40404040----49494949    50505050----59595959    60606060----64646464    >65>65>65>65    

Indústrias alimentares 0 0 50,0 0 50,0 0 0 

Impressão e reprodução de suportes gravados 0 10 0 20,0 60,0 10 0 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 0 0 50,0 50,0 0 0 0 

Indústrias metalúrgicas de base 0 0 100,0 0 0 0 0 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 
equipamentos 

0 0 0 50,0 50,0 0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 0 4,8 42,9 14,3 33,3 4,8 0 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e 
equipamentos 

0 50,0 50,0 0 0 0 0 

Promoção imobiliária (desenv. de proj. de edifícios); construção 
de edifícios 

0 33,3 33,3 33,3 0 0 0 

Atividades especializadas de construção 0 17,5 26,3 40,4 14,0 0 1,8 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e 
motociclos 

3,4 15,5 44,8 22,4 10,3 3,4 0 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos 
automóveis e motociclos 

0 7,9 28,9 26,3 28,9 7,9 0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e 
motociclos 

0 12,7 50,9 14,5 12,7 7,3 1,8 

Restauração e similares 0 26,3 15,8 21,1 26,3 10,5 0 

Atividades de edição 0 0 66,7 33,3 0 0 0 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 0 25,0 25,0 50,0 0 0 0 

Atividades de apoio social sem alojamento 0 50,0 25,0 25,0 0 0 0 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e 
doméstico 

0 0 0 0 100 0 0 

Outras atividades de serviços pessoais 0 0 0 0 0 0 0 

NS/NR/NA 0 40 13,3 26,7 13,3 6,7 0 

TotalTotalTotalTotal    0000    0000    50,050,050,050,0    0000    50,050,050,050,0    0000    0000    
Fonte: CEDRU. 
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161. Conforme referido, as debilidades observadas na qualificação do potencial humano apresentam-se 

como um importante constrangimento de base à competitividade empresarial, à incorporação de 

inovações e ao empreendedorismo, sobretudo jovem. Neste quadro, não estando os ativos 

preparados para uma adaptação a contextos de reestruturação económica e mobilidade 

profissional, a tendência será para uma maior dificuldade de inserção no mercado e para um 

preocupante acréscimo dos valores de desemprego. 

162. Comparativamente, os níveis de instrução dos colaboradores revelam-se menores que os da classe 

dirigente. O nível de instrução superior apenas foi registado em 5,3% dos colaboradores (relembre-

se que no caso dos dirigentes esse valor rondava os 11%), observando-se no caso do ensino 

secundário um diferencial ainda maior. No outro extremo da pirâmide de habilitações, também se 

verificam valores mais elevados de analfabetismo, coincidentes com os trabalhadores de idade mais 

avançada.  

 

FigurFigurFigurFigura a a a 25252525. . . . Trabalhadores segundo o nível de instrução (%)Trabalhadores segundo o nível de instrução (%)Trabalhadores segundo o nível de instrução (%)Trabalhadores segundo o nível de instrução (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

163. Contabilizam-se apenas 17 trabalhadores com nível de ensino superior, distribuídos por 11 empresas, 

de diversas áreas de atividade, não existindo uma correlação evidente entre as habilitações dos 

trabalhadores e o tipo de atividade económica onde estão inseridos. Este fator justifica-se, em parte, 

pelo facto das atividades económicas implantadas na área de intervenção não requererem, na 

esmagadora maioria dos casos, um elevado nível de instrução dos trabalhadores, relevando-se 

sobretudo a aquisição de conhecimento/técnica adquirida no próprio local de trabalho 

(concentração do emprego em segmentos de baixa produtividade e atividades pouco sofisticadas). 

164. As empresas com transações/vendas de bens e serviços mais significativas no contexto da Vertente 

Sul de Odivelas (superiores a 500.000€) são as que empregam trabalhadores com habilitações 

elevadas (ensino secundário e superior), indiciando que o potencial desses trabalhadores é 

aproveitado e tem impacte no sucesso das empresas. Releve-se, contudo, que somente em 52 

empresas foi possível aferir o VN, o que poderá limitar a análise e deturpar as conclusões (a maioria 

das empresas com trabalhadores com instrução superior não cedeu essa informação). 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 29292929. Trabalhadores segundo o nível de in. Trabalhadores segundo o nível de in. Trabalhadores segundo o nível de in. Trabalhadores segundo o nível de instrução e o volume de negócios (%)strução e o volume de negócios (%)strução e o volume de negócios (%)strução e o volume de negócios (%) 

Volume de NegóciosVolume de NegóciosVolume de NegóciosVolume de Negócios    
Não sabe lerNão sabe lerNão sabe lerNão sabe ler    
n/ escrevern/ escrevern/ escrevern/ escrever    

1º CEB1º CEB1º CEB1º CEB    2º CEB2º CEB2º CEB2º CEB    3º CEB3º CEB3º CEB3º CEB    
EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    

SecundárioSecundárioSecundárioSecundário    
EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    

SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

<5.000€ 0,0 50,0 8,3 16,7 0,0 25,0 

5.001€-25.000€ 0,0 9,1 18,2 0,0 54,5 18,2 

25.001€-50.000€ 0,0 0,0 60,0 20,0 20,0 0,0 

50.001€-250.000€ 0,0 16,0 36,0 44,0 4,0 0,0 

250.001€-500.000€ 4,8 28,6 9,5 38,1 19,0 0,0 

500.001€-2.000.000€ 0,0 3,0 0,0 30,3 54,5 12,1 

Superior a 2.000.000€ 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

NS/NR 1,5 40,7 21,1 13,9 18,6 4,1 

TotalTotalTotalTotal    1,31,31,31,3    31,131,131,131,1    18,618,618,618,6    18,918,918,918,9    24,724,724,724,7    5,45,45,45,4    
Fonte: CEDRU. 

 

165. A representatividade dos cidadãos nacionais em funções de direção é incomparavelmente superior 

aos valores observados no caso dos colaboradores. Esta constatação indicia o aproveitamento de 

importantes contingentes de imigrantes que entraram no país nas últimas décadas, auferindo menores 

salários. 

 

Figura Figura Figura Figura 26262626. Trabalhadores segundo a nacionalidade. Trabalhadores segundo a nacionalidade. Trabalhadores segundo a nacionalidade. Trabalhadores segundo a nacionalidade (%) (%) (%) (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

166. Nos quadros de pessoal das empresas da VSO, 18% dos trabalhadores têm nacionalidade 

estrangeira. A representatividade da mão de obra oriunda dos Países lusófonos atinge os 8,6%, valor 

próxima da importância relativa dos trabalhadores de nacionalidades asiáticas (Índia ou Paquistão). 

Por país, a Índia e o Brasil assumem uma enorme primazia na origem dos colaboradores estrangeiros 

das empresas. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 30303030. Trabalhadores segundo a . Trabalhadores segundo a . Trabalhadores segundo a . Trabalhadores segundo a nacionalidadenacionalidadenacionalidadenacionalidade (%) (%) (%) (%)    

NacionalidadeNacionalidadeNacionalidadeNacionalidade    NNNN.º.º.º.º    %%%%    
   

PortuguesaPortuguesaPortuguesaPortuguesa    259259259259    80,780,780,780,7    
   

EstrangeiraEstrangeiraEstrangeiraEstrangeira    57575757    17,817,817,817,8    

PPPPaíses lusófonosaíses lusófonosaíses lusófonosaíses lusófonos    28282828    8,68,68,68,6    

Angola 4 1,2 

Brasil 12 3,7 

Cabo Verde 8 2,5 

Guiné-Bissau 2 0,6 

Moçambique 1 0,3 

São Tomé e Príncipe 1 0,3 

ÁsiaÁsiaÁsiaÁsia    23232323    7,17,17,17,1    

Índia 21 6,5 

Paquistão 2 0,6 

Leste EuropeuLeste EuropeuLeste EuropeuLeste Europeu    5555    1,51,51,51,5    

Moldávia 1 0,3 

Roménia 2 0,6 

Ucrânia 2 0,6 

OutrosOutrosOutrosOutros    1 0,3 

Marrocos 1 0,3 
   

Dupla nacionalidadeDupla nacionalidadeDupla nacionalidadeDupla nacionalidade    3333    0,90,90,90,9    
   

NS/NR/NANS/NR/NANS/NR/NANS/NR/NA    2222    0,60,60,60,6    
   

TotalTotalTotalTotal    321321321321    100100100100    
Fonte: CEDRU. 

 

167. Uma das caraterísticas da sociedade portuguesa prende-se com as dificuldades de mobilidade da 

mão de obra, relevando-se a importância de possuir emprego o mais próximo possível do local de 

residência. Neste contexto, a bacia de recrutamento de mão de obra para satisfazer as 

necessidades do tecido empresarial cinge-se, na maioria dos casos, à envolvente próxima.  

 

Figura Figura Figura Figura 22227777. Trabalhadores segundo o local de residência (%). Trabalhadores segundo o local de residência (%). Trabalhadores segundo o local de residência (%). Trabalhadores segundo o local de residência (%) 

No bairro

21%

Na VSO (outro bairro)

11%

Conc. Odivelas

28%

AML

37%

Extra-AML

3%

 
Fonte: CEDRU. 

 

168. Esta realidade é igualmente observável na VSO. Assim, a área geográfica de recrutamento de 

trabalhadores restringe-se quase exclusivamente ao Concelho de Odivelas, onde reside 60% da 
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força de trabalho. À Vertente Sul de Odivelas correspondem 31,8%, sendo muito elevada a 

representatividade dos trabalhadores que residem no bairro onde a empresa está instalada (21,3%). 

 

Figura Figura Figura Figura 28282828. . . . Trabalhadores segundo o local de residênciaTrabalhadores segundo o local de residênciaTrabalhadores segundo o local de residênciaTrabalhadores segundo o local de residência (n.º) (n.º) (n.º) (n.º) 

 
Fonte: CEDRU 

 

169. As diferenças salariais no interior das estruturas empresariais são acentuadas, sendo que os níveis 

salariais dos colaboradores são bastante inferiores aos valores auferidos pelas classes dirigentes 

das empresas (mais de 70% da mão de obra aufere remunerações abaixo dos 750€). A confrontação 

de rendimentos auferidos por dirigentes e colaboradores evidencia um acentuado diferencial 

remuneratório, sendo que nenhum dos assalariados obtém rendimentos superiores a 1500€. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 31313131. Trabalhadores segundo o escalão de rendimento (n.º, %). Trabalhadores segundo o escalão de rendimento (n.º, %). Trabalhadores segundo o escalão de rendimento (n.º, %). Trabalhadores segundo o escalão de rendimento (n.º, %) 
Classes de rendimentoClasses de rendimentoClasses de rendimentoClasses de rendimento    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Não remunerado 18 5,6 

<485€ 104 32,4 

486€-750€ 111 34,6 

751€-1000€ 58 18,1 

1001€-1500€ 8 2,5 

Variável 1 0,3 

NS/NR/NA 39 12,1 

TotalTotalTotalTotal    321321321321    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU 
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FiguFiguFiguFigura ra ra ra 29292929. Recursos h. Recursos h. Recursos h. Recursos humanos segundo o escalão de rendimento (%)umanos segundo o escalão de rendimento (%)umanos segundo o escalão de rendimento (%)umanos segundo o escalão de rendimento (%) 
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Fonte: CEDRU. 

 

170. À microescala, enquanto empresa que concede aos trabalhadores maiores salários, surge uma 

empresa dedicada a Sinalética e Decoração em Vinil. O salário mínimo nacional constitui o teto 

máximo remuneratório auferido nas atividades económicas da Indústria Transformadora, da 

Restauração e Similares e de Atividades de Edição. Releve-se que 3/4 dos assalariados das 

atividades de restauração e similares auferem apenas o salário mínimo nacional.  

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 32323232. Rendimento médio dos . Rendimento médio dos . Rendimento médio dos . Rendimento médio dos trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores segundo a C segundo a C segundo a C segundo a Classificação lassificação lassificação lassificação Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa das das das das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EEEEconómicasconómicasconómicasconómicas (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3)    

(%)(%)(%)(%) 
CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    <485€<485€<485€<485€    486€486€486€486€----750€750€750€750€    751€751€751€751€----1000€1000€1000€1000€    1001€1001€1001€1001€----1500€1500€1500€1500€    

Indústrias alimentares 0 50,0 50,0 0 

Impressão e reprodução de suportes gravados 10,0 70,0 20,0 0 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 100,0 0 0 0 

Indústrias metalúrgicas de base 0 100,0 0 0 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 25,0 75,0 0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 16,7 77,8 0 5,6 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 100 0 0 0 

Promoção imobiliária (desenv. de proj. de edifícios); constr. de edifícios 0 100 0 0 

Atividades especializadas de construção 23,1 46,2 28,2 2,6 

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos 29,4 60,8 9,8 0 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos automóveis e 
motociclos 

28,9 21,1 50 0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 62,7 5,9 25,5 5,9 

Restauração e similares 75,0 25,0 0 0 

Atividades de edição 100,0 0 0 0 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 0 16,7 58,3 25,0 

Atividades de apoio social sem alojamento 25,0 75,0 0 0 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 0 100,0 0 0 

Outras atividades de serviços pessoais     

NS/NR/NA 54,5 45,5 0 0 

TotalTotalTotalTotal    37,037,037,037,0    39,539,539,539,5    20,620,620,620,6    2,82,82,82,8    
Fonte: CEDRU. 
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Figura Figura Figura Figura 30303030. . . . Empresas com trabalhadores com grau de parentEmpresas com trabalhadores com grau de parentEmpresas com trabalhadores com grau de parentEmpresas com trabalhadores com grau de parentesco entre si (n.º, %)esco entre si (n.º, %)esco entre si (n.º, %)esco entre si (n.º, %) 
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Fonte: CEDRU. 

 

171. Em Portugal, estima-se que entre 70 e 80% das empresas sejam de natureza familiar, e que contribuam 

para 60% do emprego e 50% do Produto Interno Bruto5. Também na Vertente Sul de Odivelas, as 

empresas de cariz familiar possuem um papel e relevância acrescida. Os vínculos familiares entre 

recursos humanos são evidentes (cerca de 29% dos trabalhadores possui um grau de parentesco 

entre si). Contudo, não se pode concluir da existência de favorecimento (nepotismo) dos 

empresários em relação aos seus familiares, uma vez que os níveis de qualificação dos trabalhadores 

são relativamente idênticos, quer sejam ou não trabalhadores familiares. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 33333333. . . . Habilitações nas empresas comHabilitações nas empresas comHabilitações nas empresas comHabilitações nas empresas com    trabalhadores comtrabalhadores comtrabalhadores comtrabalhadores com e e e e sem  sem  sem  sem grau de parentescograu de parentescograu de parentescograu de parentesco entre si (%entre si (%entre si (%entre si (%))))    
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Fonte: CEDRU. 
 

172. As oficinas de reparação automóvel (25%), as atividades de restauração (19%) e o comércio 

retalhista (17%) relevam uma maior implantação e recurso a mão de obra familiar. Da mesma forma, 

são as empresas de maior dimensão que empregam uma maior percentagem de trabalhadores 

familiares (cerca de 90% destas). 

 
 
 

                                                 
5
 Fonte: Associação das Empresas Familiares. 
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Figura Figura Figura Figura 31313131. Empresas com trabalhadores com grau de parentesco entre si, segundo a C. Empresas com trabalhadores com grau de parentesco entre si, segundo a C. Empresas com trabalhadores com grau de parentesco entre si, segundo a C. Empresas com trabalhadores com grau de parentesco entre si, segundo a Classificação lassificação lassificação lassificação Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa das das das das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    
EEEEcccconómicasonómicasonómicasonómicas,,,, (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (%) (%) (%) (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

173. Metade da força de trabalho labora nas empresas há menos de 5 anos (162 pessoas), sobretudo, 

como consequência da sua génese de implantação e constituição recente (cerca de 60% das 

empresas, pós 2000). Apenas 37 elementos laboram nas empresas num período superior a 20 anos. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 34343434. Trabalhadores segundo os períodos de permanência na empresa. Trabalhadores segundo os períodos de permanência na empresa. Trabalhadores segundo os períodos de permanência na empresa. Trabalhadores segundo os períodos de permanência na empresa (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) 
AntiguidadeAntiguidadeAntiguidadeAntiguidade    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

<1 ano 71 22,1 

2 a 5 anos 91 28,3 

6 a 10 anos 59 18,4 

11 a 20 anos 46 14,3 

21 a 30 anos 36 11,2 

> 31 anos 1 0,3 

NS/NR/NA 17 5,3 

TotalTotalTotalTotal    321321321321    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

4444.4. Mobilidade .4. Mobilidade .4. Mobilidade .4. Mobilidade da Bacia de Empregoda Bacia de Empregoda Bacia de Empregoda Bacia de Emprego    

174. A análise dos movimentos pendulares (casa-emprego) assume particular importância na identificação 

das áreas de influência do tecido empresarial e das bacias de recrutamento da força de trabalho. 

Conforme referido anteriormente, a atração das empresas localizadas na Vertente Sul de Odivelas 

exerce-se fundamentalmente sobre o Concelho de Odivelas, sobretudo sobre os recursos humanos 

residentes na área de intervenção (cerca de 31%).  

175. Os colaboradores são recrutados no próprio bairro ou nos bairros vizinhos da Vertente Sul de 

Odivelas, num contexto em que os dirigentes optaram pela implantação dos estabelecimentos no seu 

bairro de residência habitual (35,4%). Este fenómeno indicia, porventura, um maior aproveitamento 
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das relações de vizinhança e um maior conhecimento do empregador das aptidões reais e da 

capacidade de trabalho dos potenciais colaboradores. 

176. Acresce que esta preponderância dos movimentos intra-bairro facilita a mobilidade dos recursos 

humanos, não obstante a existência de alguns entraves à circulação (qualidade das vias e estruturas 

de parqueamento). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 35353535. Dirigentes e trabalhadores segu. Dirigentes e trabalhadores segu. Dirigentes e trabalhadores segu. Dirigentes e trabalhadores segundo o local de residência (Bacia de emprego)ndo o local de residência (Bacia de emprego)ndo o local de residência (Bacia de emprego)ndo o local de residência (Bacia de emprego) (n.º/ (n.º/ (n.º/ (n.º/%)%)%)%) 
DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores    DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores    

ResidênciaResidênciaResidênciaResidência    
N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Bairro 73 67 35,4 20,9 

VSO 4 33 1,9 10,3 

Concelho de Odivelas 49 88 23,8 27,4 

AML 67 117 32,5 36,4 

Extra-AML 13 9 6,3 2,8 

NS/NR/NA 0 7 0 2,2 

TotalTotalTotalTotal    206206206206    321321321321    100100100100,0,0,0,0    100100100100,0,0,0,0    
Fonte: CEDRU. 

 

177. Os comportamentos de dirigentes e colaboradores são bastante semelhantes, sendo residual o 

número de recursos a deslocar-se de locais relativamente longínquos. Neste contexto, conclui-se 

por uma atratividade geograficamente restrita a localidades/municípios próximos da Vertente Sul de 

Odivelas. 

 

Figura Figura Figura Figura 32323232. . . . Dirigentes e trabalhadores segundo o local de residência (Dirigentes e trabalhadores segundo o local de residência (Dirigentes e trabalhadores segundo o local de residência (Dirigentes e trabalhadores segundo o local de residência (bbbbacia de emprego) (%)acia de emprego) (%)acia de emprego) (%)acia de emprego) (%)    
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Fonte: CEDRU. 
 

178. Esta proximidade de residência ao local de trabalho facilita uma mobilidade sustentável e limita o 

excessivo recurso à utilização de meios de locomoção poluidores (34% dos dirigentes e 22% dos 

colaboradores deslocam-se a pé, para o local de trabalho). Contudo e apesar das deficientes 

condições das estradas e caminhos e dos constrangimentos ao estacionamento, a utilização de 

modos de transporte individuais, como os automóveis ou os motociclos, continua a assumir-se como a 
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primeira opção. O transporte coletivo surge como uma possibilidade alternativa muito utilizada pela 

classe de colaboradores (1 em cada 5). Releve-se que a proximidade da estação de Metro do 

Senhor Roubado e a exploração do autocarro "Voltas", desde 2009, melhoraram de forma 

significativa a acessibilidade à área de intervenção. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 36363636. Modos de transporte utilizados por dirigentes e colaboradores nas deslocações casa. Modos de transporte utilizados por dirigentes e colaboradores nas deslocações casa. Modos de transporte utilizados por dirigentes e colaboradores nas deslocações casa. Modos de transporte utilizados por dirigentes e colaboradores nas deslocações casa----trabalho (%)trabalho (%)trabalho (%)trabalho (%)    

DirigentesDirigentesDirigentesDirigentes    ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores    
Modos de transporteModos de transporteModos de transporteModos de transporte    

N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Transporte individual 125 60,7 169 52,6 

Transporte coletivo 7 3,4 68 21,2 

A pé 70 34,0 72 22,4 

Outro 4 1,9 4 1,2 

NS/NR/NA 0 0 8 2,5 

TotalTotalTotalTotal    206206206206    100,0100,0100,0100,0    321321321321    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

179. A génese ilegal da área de intervenção e o seu crescimento desordenado, com constrangimentos no 

que respeita às condições infraestruturais e habitacionais, a que acresce uma rede viária 

extremamente deficitária, dificultam a mobilidade interna. Ainda assim, a inexistência de lugares de 

parqueamento nas empresas não parece influenciar a utilização de transporte individual na 

deslocação para o local de trabalho. Apenas 21 empresas possuem estacionamento próprio e, na 

maioria dos casos, este espaço é de exclusiva utilização pelos clientes (apenas 10,7% possuem 

estacionamento para os funcionários). 
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5555|O COMPORTAMENTO AMBIENTAL DAS EMPRESAS|O COMPORTAMENTO AMBIENTAL DAS EMPRESAS|O COMPORTAMENTO AMBIENTAL DAS EMPRESAS|O COMPORTAMENTO AMBIENTAL DAS EMPRESAS    

    

180. No quinto capítulo focaliza-se a análise na conduta das empresas no que respeita a medidas de 

gestão ambiental. Confrontou-se o comportamento ambiental com a dimensão financeira (VN e 

número de trabalhadores) e procurou-se compreender as diferenças existentes em função da CAE 

em presença. 

181. As empresas que cumprem as exigências legais no domínio ambiental minimizam os impactes no meio 

em que se inserem. A implementação de sistemas de gestão ambiental (SGA) certificados, embora 

voluntária, é indicativa da preocupação das empresas com as questões ambientais e com o 

desenvolvimento sustentável. As medidas de minimização de impactes com maior incidência no tecido 

empresarial, em Portugal, prendem-se com a dotação de alvarás de licenças e de licenciamentos de 

rejeição de águas residuais, a realização de monitorizações, a presença de sistemas de tratamento 

de águas residuais e a utilização de operadores de resíduos licenciados. 

182. No processo de inquirição realizado, os empresários relacionaram diretamente a "certificação das 

empresas" com a existência de certificados de índole ambiental. Por desconhecimento, ou pela 

inexistência de certificação por entidades acreditadas pelo IPAC - Instituto Português de 

Acreditação, são referidos outros tipos de certificados concedidos por empresas, vocacionadas 

para a gestão/reciclagem de resíduos. Como apontamento inicial, refira-se que neste processo de 

inquirição apenas foram registadas quatro empresas certificadas por um organismo de certificação 

acreditado. 

183. A certificação consiste na demonstração da conformidade das caraterísticas de um produto, serviço 

ou sistema enquanto as atividades de avaliação da conformidade visam demonstrar que um dado 

bem, produto, processo ou serviço cumpre com os requisitos que lhe são aplicáveis (IPAC). A 

avaliação da conformidade é legalmente exigida quando relacionada com a segurança do produto 

ou serviço e é realizada por organismos de certificação em sistemas de gestão (da qualidade, 

ambiental, florestal sustentável, IDI), certificação de produtos e serviços, certificação de pessoas; 

verificações ambientais; sistemas de gestão da segurança alimentar. Apenas um organismo é 

mencionado, a APCER / IQNET (Associação Portuguesa de Certificação), por uma empresa. Três 

empresas referem ter certificados de conformidade sem referir qual a entidade certificadora. 

 

5555.1. Gestão Ambiental.1. Gestão Ambiental.1. Gestão Ambiental.1. Gestão Ambiental    

184. A preocupação com a gestão das atividades empresariais suscetíveis de possuir impacte ambiental 

são aspetos cada vez mais valorizados e presentes no tecido empresarial, de modo a assegurar a 

preservação dos recursos naturais, atenuar os efeitos da emissão de poluentes e limitar os riscos 

ambientais. Por um lado, porque algumas atividades económicas têm impactes significativos e 

nefastos no ambiente, seja no processo de fabrico (extração de matérias-primas, consumo de 

materiais, água e energia), seja nos processos fabris (manutenção, embalagem e transporte), por 

outro lado, face à maior intensidade na produção de resíduos.  
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185. A gestão ambiental subentende o uso eficiente dos recursos, mormente água e energia, e a limitação 

dos impactes negativos no meio, através da redução de riscos ambientais decorrente da 

implementação de práticas mais cuidadas. Contudo, a implementação de SGA não se encontra 

difundida pelas empresas da área de intervenção, sendo que a proteção do ambiente se concretiza, 

essencialmente, numa das suas componentes, o encaminhamento de resíduos. 

186. Os resíduos produzidos diferem consoante as atividades económicas. Na área de intervenção os 

resíduos produzidos abrangem águas e efluentes líquidos e resíduos sólidos, para além do ruído 

advindo, sobretudo, da rede de oficinas de reparação de automóveis. 

187. Para uma análise com maior profundidade destas questões, centrou-se a abordagem nas atividades 

com maior expressividade na Vertente Sul de Odivelas (Comércio, manutenção e reparação, de 

veículos automóveis e motociclos, Comércio retalhista, e Restauração e Similares). Assim, as 

empresas do Comércio apontam a importância da adesão à Ecolub (23 empresas), pelo seu papel na 

requalificação de resíduos industriais perigosos (óleos). Nas atividades de restauração e similares, é 

referido o certificado Verdoreca, no âmbito da atividade da Sociedade Ponto Verde, que garante 

que o sistema de encaminhamento e reciclagem de embalagens consumidas nos estabelecimentos e a 

reciclagem de óleos de cozinha e gorduras está a ser implementado. Apesar da adesão ao sistema 

ser gratuita, apenas 5 estabelecimentos aderiram ao Certificado Verdoreca na área de intervenção. 

188. No que concerne à certificação das empresas, as respostas concedidas pelos empresários abrangem 

uma grande disparidade de entidades, desde empresas de consultoria, a empresas de manuseamento 

de resíduos, passando por associações socioprofissionais. São igualmente mencionadas empresas de 

medicina e segurança no trabalho (Mesetrab-Medicina e Segurança no Trabalho Lda.), o SIRAPA-

Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente, associações profissionais (Centro 

de Formação Profissional do Penteado Arte e Beleza, Associação de Cabeleireiros, Escola Europeia 

de Estética, COSPRO - Comércio de Cosmética Profissional, Lda., Associação empresarial de 

comércio e serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 37373737. Entidades . Entidades . Entidades . Entidades “certificadoras” referidas pelas empresas d“certificadoras” referidas pelas empresas d“certificadoras” referidas pelas empresas d“certificadoras” referidas pelas empresas da Vertente Sul de Odivelasa Vertente Sul de Odivelasa Vertente Sul de Odivelasa Vertente Sul de Odivelas 
EntidadeEntidadeEntidadeEntidade    ServiçosServiçosServiçosServiços/certificados/certificados/certificados/certificados    

ECOLUB Dedica-se à requalificação de resíduos industriais perigosos através da implementação de um 
sistema integrado de gestão que garanta e financie a eficaz gestão de resíduos em Portugal. Tem 
como objetivos efetuar a gestão dos óleos lubrificantes usados, instituir-se como um sistema 
modelo no que concerne à gestão de resíduos e garantir e facilitar o cumprimento dos requisitos 
por parte das empresas aderentes ao sistema e dos agentes económicos implicados. 

ANECRA/SERVINECRA - 
Associação Nacional das 
Empresas do Comércio e 
da Reparação Automóvel 

Disponibiliza aos associados uma importante multiplicidade de serviços/ produtos em alguns 
domínios específicos com relevância para as questões ambientais: Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho; Auditorias Técnicas; Sistemas de Gestão de Qualidade. A SERVINECRA disponibiliza, 
aos associados, técnicos que auxiliam na implementação de Sistemas de Gestão de Qualidade, 
segundo a norma NP ISSO 9001/2000. 

APAMB – Associação 
Portuguesa de Inspeção e 
Prevenção Ambiental 

Realiza auditorias ambientais e auxilia as empresas no processo de adaptação às recentes 
alterações na legislação portuguesa e comunitária, imposta aos produtores de resíduos. 

HCCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point) 

Sistema preventivo de controlo da segurança alimentar que identifica os perigos específicos e as 
medidas preventivas para o seu controlo em todas as etapas de produção. (sistema referido por 
Susana Alexandra Rodrigues Dias, que possui uma cafetaria/salão de jogos). 

InCI, I.P.  - Instituto da 
Construção e do 
Imobiliário, I.P.  

Enquanto entidade reguladora do setor da construção e do imobiliário, compete-lhe atribuir os 
títulos para o exercício das atividades reguladas, nomeadamente, alvará de construção, título de 
registo, licença de mediação imobiliária e inscrição de angariador imobiliário. Realiza ações de 
inspeção e fiscalização. 

IAPMEI / PME Líder O estatuto PME Líder é atribuído, pelo IAPMEI e Turismo de Portugal, em conjunto com os Bancos 
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EntidadeEntidadeEntidadeEntidade    ServiçosServiçosServiçosServiços/certificados/certificados/certificados/certificados    
Parceiros, com base em notações de rating e em critérios económico-financeiros. A empresa 
“J.C.J.S. - Sociedade de Carpintarias Lda. é detentora desta distinção. 

Safety Kleen (Codisa) - 
Gestão Global de Resíduos 

Recolha de Resíduos perigosos, sólidos e líquidos de pequenos e médios produtores nas áreas de 
manutenção auto, industrial e gráficas. 

Valor Pneu Licenciada como entidade gestora de pneus usados, tem como principal objetivo criar e 
desenvolver um sistema que permita gerir e processar de forma adequada o fluxo de pneus 
usados. Neste contexto, foi criado o SGPU – Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados, que 
visa o correto encaminhamento dos pneus em fim de vida, eliminando a deposição em aterro e 
promovendo a recolha, separação, retoma e valorização.  
A Valorpneu utiliza o Ecovalor para financiar um sistema cuja responsabilidade se inicia na 
recolha (através da disponibilização de espaços próprios para armazenar temporariamente os 
pneus usados), tem um ponto intermédio no transporte (entre os operadores de recolha e os 
valorizadores) e termina na valorização (reutilização, recauchutagem, reciclagem e valorização 
energética).  

Verdoreca Promove o encaminhamento e a reciclagem de embalagens consumidas nos estabelecimentos de 
hotelaria, restauração e similares. 

 

189. O tecido empresarial da Vertente Sul de Odivelas apresenta um comportamento ambiental bastante 

aquém do desejável, no que concerne ao encaminhamento de resíduos, sendo que 62,4% das 

empresas procede ao depósito nos contentores do lixo dos resíduos produzidos na sua atividade. 

Esta situação apresenta-se sobretudo gravosa na Serra da Luz, face à maior densidade empresarial.  

190. Constata-se que apenas 16% das empresas optou pela contratação de operadores de resíduos para 

efetuar a recolha (como a Ecolub a ValorSul; TulhoTrans; SPV), utilizando recipientes/contentores 

próprios para o efeito. Por norma, as serralharias adotam como processo o envio para sucateiras. 

Uma carpintaria opta por queimar os desperdícios de lenha. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 38383838. Empresas que colocam. Empresas que colocam. Empresas que colocam. Empresas que colocam os resíduos produzidos no contentor do lixo os resíduos produzidos no contentor do lixo os resíduos produzidos no contentor do lixo os resíduos produzidos no contentor do lixo (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) 
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

        Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Sim 9 1 4 68 29 111111111111    

Não 11 0 1 22 4 38383838    

Outra 9 0 6 3 10 28282828    

NS/NR/NA 1 0 0 0 0 1111    

N.º 

TotalTotalTotalTotal    30303030    1111    11111111    93939393    43434343    178178178178    
        

Sim 30,0 100,0 36,4 73,1 67,4 62,462,462,462,4    

Não 36,7 0 9,1 23,7 9,3 21,321,321,321,3    

Outra 30,0 0 54,5 3,2 23,3 15,715,715,715,7    
% 

NS/NR/NA 3,3 0 0 0 0 0,60,60,60,6    
Fonte: CEDRU. 

 

Resíduos Sólidos 

191. Esta tipologia de resíduos abrange os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ou equiparados, os resíduos 

de recolha seletiva/recolha indiferenciada, os resíduos perigosos e não perigosos.  
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192. Usualmente, as oficinas do ramo automóvel geram um vasto leque de detritos: óleos usados, 

hidrocarbonetos, filtros de óleo/gasóleo, amortecedores, diluentes, lamas, embalagens, baterias, 

pilhas, pneus, entre muitos outros. Neste contexto, justifica-se que seja nas empresas enquadradas 

nas atividades dedicadas à manutenção e reparação de veículos automóveis, as atividades mais 

poluentes, que se verifica um maior cuidado e preocupação na deposição dos diferentes tipos de 

resíduos. 

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 39393939. Empresas que. Empresas que. Empresas que. Empresas que colocam resíduos no contento colocam resíduos no contento colocam resíduos no contento colocam resíduos no contentorrrr do lixo segundo a C do lixo segundo a C do lixo segundo a C do lixo segundo a Classificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas  Económicas  Económicas  Económicas 

(Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (n.º e %)(n.º e %)(n.º e %)(n.º e %) 
SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    OutraOutraOutraOutra    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    TotalTotalTotalTotal     SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    OutraOutraOutraOutra    NRNRNRNR    

CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    
N.ºN.ºN.ºN.º     %%%%    

Indústrias alimentares 1 0 0 0 1  100,0 0 0 0 

Impressão e reprodução de suportes gravados 1 2 0 0 3  33,3 66,7 0 0 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 1 0 0 0 1  100,0 0 0 0 

Indústrias metalúrgicas de base 1 0 0 0 1  100,0 0 0 0 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 1 0 3 0 4  25,0 0 75,0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 3 1 2 0 6  50,0 16,7 33,3 0 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 0 1 0 0 1  0 100,0 0 0 

Promoção imobiliária; construção de edifícios 1 0 0 0 1  100,0 0 0 0 

Atividades especializadas de construção 5 2 3 0 10  50,0 20,0 30,0 0 

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos 10 20 12 0 42  23,8 47,6 28,6 0 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos automóveis e motociclos 6 1 1 0 8  75,0 12,5 12,5 0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 26 3 3 0 32  81,3 9,4 9,4 0 

Restauração e similares 20 2 2 1 25  80,0 8,0 8,0 4,0 

Atividades de edição 0 1 0 0 1  0 100,0 0 0 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 2 0 0 0 2  100,0 0 0 0 

Atividades de apoio social sem alojamento 3 0 0 0 3  100,0 0 0 0 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 1 1 1 0 3  33,3 33,3 33,3 0 

Outras atividades de serviços pessoais 8 0 0 0 8  100,0 0 0 0 

NS/NR 21 4 1 0 26  80,8 15,4 3,8 0 

TotalTotalTotalTotal    111111111111    38383838    28282828    1111    178178178178        62,462,462,462,4    21,321,321,321,3    15,715,715,715,7    0,60,60,60,6    
Fonte: CEDRU. 

 

193. Na área de intervenção, face à inexistência de sistemas de recolha seletiva de RSU eficientes, muitas 

das empresas optam por depositar os resíduos produzidos no contentor de lixo, independentemente 

do grau de juventude, que poderia, à partida, indiciar um maior esclarecimento/consciência 

ambiental por parte dos empresários. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 40404040. Empresas que fazem separação de resíduos segundo o bairro (%). Empresas que fazem separação de resíduos segundo o bairro (%). Empresas que fazem separação de resíduos segundo o bairro (%). Empresas que fazem separação de resíduos segundo o bairro (%) 
Bairros da VSOBairros da VSOBairros da VSOBairros da VSO    

Separação deSeparação deSeparação deSeparação de    
Resíduos urbanosResíduos urbanosResíduos urbanosResíduos urbanos    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    

LuzLuzLuzLuz    
Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrArrArrArrombasombasombasombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

TotalTotalTotalTotal    
da VSOda VSOda VSOda VSO    

Sim 76,7 100,0 63,6 61,3 65,1 65,265,265,265,2    

Não 20,0 0 27,3 37,6 32,6 32,632,632,632,6    

NS/NR/NA 3,3 0 9,1 1,1 2,3 2,22,22,22,2    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 
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194. Sublinhe-se que as duas práticas de encaminhamento de resíduos, contentores de lixos 

indiferenciados ou triagem deverão completar-se/conjugar-se, consoante a tipologia de resíduos em 

causa, uma vez que muitos dos resíduos produzidos não requerem tratamento especial. Das 42 

empresas de manutenção e reparação de veículos automóveis, apenas duas afirmam não efetuar a 

separação de resíduos, colocando os desperdícios nos contentores de lixo. 

 

Águas e efluentes líquidos 

195. As atividades económicas presentes na VSO encontram-se ligadas à rede pública de drenagem 

(95,5%), ou seja, a descarga de águas residuais processa-se nas infraestruturas de saneamento do 

sistema de drenagem municipal, o que configura uma situação preocupante. As fossas sépticas 

encontram-se presentes em três empresas: uma carpintaria, na Quinta das Arrombas, uma empresa de 

Construção Civil, na Encosta da Luz, e uma serralharia, na Quinta do Zé Luís. 

196. Das empresas inquiridas, apenas uma, localizada na Encosta da Luz refere possuir um depósito de 

hidrocarbonetos, onde se procede à separação e à retenção de lamas e dos líquidos leves contidos 

nas águas residuais. Saliente-se que, segundo o Decreto-Lei n. 236/98 de 1 de Agosto, a separação 

de hidrocarbonetos é obrigatória no tratamento das águas provenientes de oficinas mecânicas. 

Outra oficina de mecânica, localizada na Serra da Luz, possui uma fossa de reciclagem. 

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 41414141. Empresas segundo o sistema de . Empresas segundo o sistema de . Empresas segundo o sistema de . Empresas segundo o sistema de drenagem de drenagem de drenagem de drenagem de águas residuais (%)águas residuais (%)águas residuais (%)águas residuais (%) 

Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    
Sistema de DrenagemSistema de DrenagemSistema de DrenagemSistema de Drenagem    
De Águas ResiduaisDe Águas ResiduaisDe Águas ResiduaisDe Águas Residuais    EncostaEncostaEncostaEncosta    

da Luzda Luzda Luzda Luz    
Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Rede pública de drenagem 93,3 0 90,9 97,8 95,3 95,595,595,595,5    

Fossa Séptica 3,3 100,0 9,1 0 0 1,71,71,71,7    

Outra 3,3 0 0 1,1 0 1,11,11,11,1    

NA/NR /NA 0 0 0 1,1 4,7 1,71,71,71,7    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

197. Para além dos RSU, os óleos provenientes das oficinas de reparação automóvel assumem-se como os 

principais resíduos produzidos na área de intervenção, embora se mencionem igualmente os resíduos 

de embalagem, as chapas, os filtros, as latas, os pneus, as tintas, os restos de carne, os tecidos e o 

alumínio. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 42424242. . . . Comportamento ambiental daComportamento ambiental daComportamento ambiental daComportamento ambiental dassss empresa empresa empresa empresassss (tipo de resíduos produzidos) (tipo de resíduos produzidos) (tipo de resíduos produzidos) (tipo de resíduos produzidos)    
ResíduosResíduosResíduosResíduos    

CAE REV 3CAE REV 3CAE REV 3CAE REV 3    
NNNN....ºººº    
Emp.Emp.Emp.Emp.    UrbanUrbanUrbanUrban

osososos    
IndustriaisIndustriaisIndustriaisIndustriais    

AgrícoAgrícoAgrícoAgríco----
laslaslaslas    

BioBioBioBio----
degraddegraddegraddegradáááá----

veisveisveisveis    

Construção Construção Construção Construção 
e e e e 

demoliçãodemoliçãodemoliçãodemolição    
EmbalagemEmbalagemEmbalagemEmbalagem    

EquipamentoEquipamentoEquipamentoEquipamento
s s s s elétricoselétricoselétricoselétricos e  e  e  e 
eletrónicoseletrónicoseletrónicoseletrónicos    

Veículos Veículos Veículos Veículos 
usados usados usados usados 
em fim em fim em fim em fim 
de vidade vidade vidade vida    

Óleos Óleos Óleos Óleos 
usadosusadosusadosusados    

IndIndIndIndústriaústriaústriaústria tran tran tran transsssformadora, construção, transportes e armazenagem, reparação de veículos automóveis e motociclosformadora, construção, transportes e armazenagem, reparação de veículos automóveis e motociclosformadora, construção, transportes e armazenagem, reparação de veículos automóveis e motociclosformadora, construção, transportes e armazenagem, reparação de veículos automóveis e motociclos    

Indústrias alimentares 1 1     1    

Impressão e reprodução 
de suportes gravados 

3 3     1    

Fabrico de outros produtos 
minerais não metálicos 

1 1 1        

Indústrias metalúrgicas de 
base 

1 1         

Fabricação de prod. 
metálicos, exceto máquinas 
e equipamentos 

4 3 2   1 1    

Fabrico de mobiliário e de 
colchões 

6 5     1    

Reparação, manutenção e 
instalação de máquinas e 
equipamentos 

1 1        1 

Promoção imobiliária 
(desenv. de proj. de 
edifícios); construção de 
edifícios 

1     1     

Atividades especializadas 
de construção 

10 9 1   4 4 1   

Comércio, manutenção e 
reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

42 34 6  1 2 6 9 5 33 

SubSubSubSub----totaltotaltotaltotal    70707070    58585858    10101010    0000    1111    8888    14141414    10101010    5555    34343434    
           

Outras Outras Outras Outras atividadesatividadesatividadesatividades    
Comércio por grosso 
(inclui agentes), exceto 
veíc. automóveis e 
motociclos 

8 6   1  63 1   

Comércio a retalho, 
exceto de veículos 
automóveis e motociclos 

32 24  2 1  13  1 1 

Restauração e similares 25 23     8   4 

Atividades de edição 1 1     1    

Outras atividades de 
consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

2 1         

Atividades de apoio social 
sem alojamento 

3 2     1    

Reparação de 
computadores e de bens 
de uso pessoal e doméstico 

3 3        2 

Outras atividades de 
serviços pessoais 

8 4     3   1 

SubSubSubSub----totaltotaltotaltotal    82828282    64646464    0000    2222    2222    0000    89898989    1111    1111    8888    
           

NS/NR/NA 26 19 2    3   2 
           

TotalTotalTotalTotal    178178178178    141141141141    12121212    2222    3333    8888    46464646    11111111    6666    44444444    

Fonte: CEDRU. 

 

198. Do universo de empresas inquiridas, apenas 21% revelaram a quantidade de resíduos gerados 

anualmente, produzindo cerca de 44.568 kg (44,5 toneladas) e 9.635 litros de resíduos. 
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QuadroQuadroQuadroQuadro    43434343. Comportamento ambiental das empresas da VSO. Comportamento ambiental das empresas da VSO. Comportamento ambiental das empresas da VSO. Comportamento ambiental das empresas da VSO ( ( ( (mapa de resíduos produzidos mapa de resíduos produzidos mapa de resíduos produzidos mapa de resíduos produzidos anualmenteanualmenteanualmenteanualmente)))) 
ResíduosResíduosResíduosResíduos    QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade    

CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3CAE REV.3    
RSURSURSURSU    IndustriaisIndustriaisIndustriaisIndustriais    

BioBioBioBio----    
degradáveisdegradáveisdegradáveisdegradáveis    

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
e e e e 

demoliçãodemoliçãodemoliçãodemolição    
EmbalagemEmbalagemEmbalagemEmbalagem    

Equipam.Equipam.Equipam.Equipam.    
elétricoselétricoselétricoselétricos /  /  /  /     
eletrónicoseletrónicoseletrónicoseletrónicos    

Veíc. Veíc. Veíc. Veíc. 
usadusadusadusados os os os     
em fim em fim em fim em fim 
de vidade vidade vidade vida    

ÓleosÓleosÓleosÓleos    
 usados usados usados usados    

OutrosOutrosOutrosOutros    
(alumínio, (alumínio, (alumínio, (alumínio, 
ffffiltros,iltros,iltros,iltros,    
ttttintas)intas)intas)intas)    

KgKgKgKg    LitrosLitrosLitrosLitros    mmmm2222    

Impressão e reprodução 
de suportes gravados 1        1 75   

Fabricação de produtos 
metálicos, exc. máquinas 
e equipamentos 

1 1     1       1 1.125   

Fabrico de mobiliário e 
de colchões 2       1         8.000   

Atividades 
especializadas de 
construção 

5 1   1 1         7.000  250 

Comércio, manutenção e 
repar. veículos 
automóveis e motociclos 

14 1 1   1 1 2 15 9  4.868 6.735  

Comércio por grosso 2       1         4.500   
Comércio a retalho 3         1 1     14.000   
Restauração e similares 4       1     1   4.000   
Reparação de 
computadores e de bens 
de uso pessoal e 
doméstico 

1             1    500  

NR 1 1           1 1  1.000 2.400  
TotalTotalTotalTotal    34343434    4444    1111    1111    6666    2222    3333    18181818    12121212    44.56844.56844.56844.568    9999.635.635.635.635    250250250250    

Fonte: CEDRU. 

 
 

5555.2. Custos e Benefícios .2. Custos e Benefícios .2. Custos e Benefícios .2. Custos e Benefícios ---- Um  Um  Um  Um FatorFatorFatorFator de Diferenciação de Diferenciação de Diferenciação de Diferenciação    

199. Nos últimos anos verifica-se uma maior sensibilização e progressiva consciencialização dos 

empresários sobre a importância de prosseguir boas práticas ambientais e uma maior perceção 

sobre os benefícios e impactes reais nas suas empresas. Acresce que das despesas em gestão 

ambiental podem e devem advir benefícios para as empresas que realizam estes investimentos. Ou 

seja, as empresas podem distinguir-se pela positiva, preservando o ambiente e beneficiando 

economicamente com essa opção.  

200. Contudo, os investimentos em tecnologias e/ou equipamentos para a gestão do ambiente foram 

realizados em somente 21 empresas (em atividades de Construção; Comércio, manutenção e 

reparação de veículos automóveis e motociclos; Comércio a retalho; Restauração e Similares; 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares), sendo que os maiores 

investimentos neste domínio foram realizados no âmbito do Comércio, manutenção e reparação de 

veículos automóveis e motociclos (17 empresas). Segundo a informação prestada, estes investimentos 

consistiram, basicamente, na aquisição de equipamentos para reciclagem e extração/recolha de 

óleo; contentores de reciclagem; depuradores de carvão ativos para estufas de pintura; estufas; 

máquinas de lavagem de peças; separadores de hidrocarbonetos; depuradoras de ar; máquinas de 

separação e reutilização de óleos; máquinas de lavagem de pistolas; tintas de linha de água; 

aspiração do pó; extratores de fumos.  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 44444444. Investimentos em tecnologias e /ou equipamento para a gestão do ambiente. Investimentos em tecnologias e /ou equipamento para a gestão do ambiente. Investimentos em tecnologias e /ou equipamento para a gestão do ambiente. Investimentos em tecnologias e /ou equipamento para a gestão do ambiente    realizados realizados realizados realizados nos últimos 3 anos (n.º/%)nos últimos 3 anos (n.º/%)nos últimos 3 anos (n.º/%)nos últimos 3 anos (n.º/%) 
InvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentos    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Sim 21 11,8 

Não 133 74,7 

NS/NR/NA 24 13,5 

TotalTotalTotalTotal    178178178178    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

201. Para além dos anteriores, foram apontados investimentos como a colocação de ar condicionado e 

de saídas de ar e foram mencionados investimentos na separação e tratamento de lixos e na recolha 

de baterias e gases. Releve-se que estes investimentos foram realizados com maior expressão nas 

empresas de maior dimensão (10 a 20 trabalhadores). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 45454545. Investimentos em tecnologias e/ou equipamentos de gestão ambiental, segundo a dimensão da empresa (%). Investimentos em tecnologias e/ou equipamentos de gestão ambiental, segundo a dimensão da empresa (%). Investimentos em tecnologias e/ou equipamentos de gestão ambiental, segundo a dimensão da empresa (%). Investimentos em tecnologias e/ou equipamentos de gestão ambiental, segundo a dimensão da empresa (%)    

N.º de trabalhadoresN.º de trabalhadoresN.º de trabalhadoresN.º de trabalhadores    

Até 9Até 9Até 9Até 9    De 10 aDe 10 aDe 10 aDe 10 a 20 20 20 20    Até 9Até 9Até 9Até 9    De 10 a 20De 10 a 20De 10 a 20De 10 a 20        

N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Sim 19 2 11,2 25,0 

Não 127 6 74,7 75,0 

NS/NR 24 0 14,1 0 

TotalTotalTotalTotal    170170170170    8888    100100100100,0,0,0,0    100100100100,0,0,0,0    
Fonte: CEDRU. 

 

202. Não obstante este quadro geral de investimentos, os mesmos são efetuados pontualmente e para 

responder a necessidades específicas. Os gastos regulares em medidas de gestão ambiental são 

diminutos e restringem-se a apenas 37 empresas (cerca de 21%). Observa-se, igualmente, que as 

preocupações ambientais diminuem à medida que é exigido um maior esforço financeiro. 

Contrariamente ao que seria expectável, as empresas mais jovens não apresentam um 

comportamento díspar das restantes, no que respeita às despesas com questões ambientais, 

indiciando uma reduzida consciencialização e preocupação ambiental.    

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 46464646. Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo a C. Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo a C. Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo a C. Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo a Classificação lassificação lassificação lassificação Portuguesa Portuguesa Portuguesa Portuguesa das das das das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EEEEconómicasconómicasconómicasconómicas    
(Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (Revisão 3) (%)(%)(%)(%) 

SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    TotalTotalTotalTotal    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    
CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    

N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Indústria transformadora 2 15 0 17 11,8 88,2 0 

Construção 5 6 0 11 45,5 54,5 0 

Reparação de veículos automóveis e motociclos 25 17 0 42 59,5 40,5 0 

Outras atividades 4 76 2 82 4,9 92,7 0 

NS/NR 1 25 0 26 3,8 96,2 0 

TotalTotalTotalTotal    37373737    139139139139    2222    178178178178    20,820,820,820,8    78,178,178,178,1    1,11,11,11,1    
Fonte: CEDRU. 
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203. Sintomático desta situação sublinhe-se a existência de apenas uma pessoa ao serviço com funções de 

gestão e proteção ambiental, numa empresa do ramo automóvel, localizada no Vale do Forno. As 

restantes empresas (37) optaram por externalizar esses serviços ao contratar empresas como a 

Codisa, Sicla, Sherpa, Norplex, Ecolub. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 47474747. Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo o período de constituição da empresa (%). Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo o período de constituição da empresa (%). Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo o período de constituição da empresa (%). Gastos regulares em medidas de gestão ambiental, segundo o período de constituição da empresa (%) 
SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    TotalTotalTotalTotal    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    Período dePeríodo dePeríodo dePeríodo de    

cccconstituiçãoonstituiçãoonstituiçãoonstituição    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Até 1979 2 6 0 8 25,0 75,0 0 

1980-1989 2 13 1 16 12,5 81,3 6,3 

1990-1999 14 32 0 46 30,4 69,6 0 

2000/2009 14 52 1 67 20,9 77,6 1,5 

2010/2011 4 31 0 35 11,4 88,6 0 

NS/NR/NA 1 5 0 6 16,7 83,3 0 

TotalTotalTotalTotal    37373737    139139139139    2222    178178178178    20,820,820,820,8    78,178,178,178,1    1,11,11,11,1    
Fonte: CEDRU. 

 

204. Igualmente em número reduzidos são as empresas que referem possuir rendimentos fruto das medidas 

de gestão ambiental adotadas, nos ramos da Fabricação de produtos metálicos e Impressão e 

reprodução de suportes gravados. Apenas as empresas do primeiro ramo referem rendimentos 

anuais obtidos (de 100 e 500 euros, respetivamente), indiciando que os benefícios das medidas são 

algo menorizados pelas empresas. 

205. A importante dimensão económica dos SGA não foi ainda apreendida, na sua plenitude, pelos 

empresários. Uma eficaz gestão dos recursos e resíduos permite uma redução dos custos, com a 

melhoria na gestão dos consumos de água e de energia, um melhor relacionamento com a 

comunidade e as instituições públicas, uma melhoria das condições de trabalho e uma maior 

motivação dos colaboradores, o que poderá traduzir-se num aumento da produtividade e no 

cumprimento da legislação, com consequente redução das contraordenações efetuadas pelas 

entidades fiscalizadoras responsáveis. 



 

 



 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

6666|A CULTURA DE FORMAÇÃO E |A CULTURA DE FORMAÇÃO E |A CULTURA DE FORMAÇÃO E |A CULTURA DE FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALQUALIFICAÇÃO PROFISSIONALQUALIFICAÇÃO PROFISSIONALQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL    
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6666|A CULTURA DE FORMAÇÃO |A CULTURA DE FORMAÇÃO |A CULTURA DE FORMAÇÃO |A CULTURA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL    

    

206. O sexto capítulo do presente relatório aborda a cultura de formação e qualificação profissional na 

estrutura empresarial da Vertente Sul de Odivelas. Apesar das melhorias dos níveis de instrução e 

qualificação profissional verificadas nas últimas décadas, como consequência dos sucessivos 

alargamentos do período de escolaridade obrigatória, da democratização do acesso ao ensino 

superior e da paulatina consciencialização da sociedade civil para a valorização do ensino, apesar 

de todas estas alterações mantém-se um atraso educativo, ao que acresce uma ainda significativa 

desvalorização do conceito de aprendizagem ao longo da vida. 

207. Embora a atual lei laboral apele à obrigatoriedade das empresas em proporcionarem formação 

contínua aos seus trabalhadores, tende a prevalecer na sociedade a ausência ou fragilidade deste 

investimento, mudança essencial para uma transição bem-sucedida para uma economia e uma 

sociedade assentes no conhecimento. 

208. Garantir a aquisição e renovação de competências dos trabalhadores constitui-se atualmente como 

condição essencial para o aumento da produtividade das empresas e sua crescente capacidade 

competitiva, traduzindo-se ausência de investimento num desajustamento crescente das exigências 

do mercado.  

 

6666.1. I.1. I.1. I.1. Investimento no Potencial Humanonvestimento no Potencial Humanonvestimento no Potencial Humanonvestimento no Potencial Humano    

209. Embora as cidades representem, em geral, territórios de oportunidade e de capacitação individual, 

favorecendo os que aí vivem e trabalham, na medida em que lhes proporcionam níveis mais elevados 

de acesso à instrução e formação contínua, no seu interior ressaltam assimetrias internas, de natureza 

social, económica e profissional, potenciadores de fragmentação social. 

210. À semelhança do que se verifica em muitos espaços periféricos de grandes áreas metropolitanas, 

também a Vertente Sul de Odivelas emerge como um espaço de desvalorização da aprendizagem e 

formação contínua dos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, com 66% das empresas a 

apresentarem trabalhadores desprovidos de formação profissional, no decurso dos últimos três anos.  

211. A análise desenvolvida mostra, no entanto, a existência de discrepâncias internas relevantes. Em 

primeiro lugar, assinala-se uma consciencialização da importância da formação e qualificação 

profissional heterogénea em função das atividades económicas. É nas atividades de consultoria, 

científica, técnica e similares e nas atividades de saúde humana e apoio social que se encontra a 

maior preocupação com a formação e capacitação dos recursos humanos, constituindo as únicas 

atividades económicas em que metade ou mais de metade das empresas tem trabalhadores que 

obtiveram ações de formação, no período dos últimos três anos (50% e 67%). Pelo contrário, as 

atividades económicas da construção e das indústrias transformadoras constituem-se como as 

atividades de menor qualificação profissional do capital humano (18% e 24%) e, por isso, como as 

que incorrem num maior risco de crescente desajustamento da sua produtividade às rápidas 

transformações do mercado.  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 48484848. Empresas se. Empresas se. Empresas se. Empresas segundo a Classificação Portuguesa das gundo a Classificação Portuguesa das gundo a Classificação Portuguesa das gundo a Classificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas (Revisão 3),  Económicas (Revisão 3),  Económicas (Revisão 3),  Económicas (Revisão 3), 
por Secção, cujos trabalhadores tiveram por Secção, cujos trabalhadores tiveram por Secção, cujos trabalhadores tiveram por Secção, cujos trabalhadores tiveram açõesaçõesaçõesações de formação nos últimos três anos (%) de formação nos últimos três anos (%) de formação nos últimos três anos (%) de formação nos últimos três anos (%)    

Empresas cujos trabalhadores tEmpresas cujos trabalhadores tEmpresas cujos trabalhadores tEmpresas cujos trabalhadores tiveramiveramiveramiveram    
açõesaçõesaçõesações de f de f de f de formaçãoormaçãoormaçãoormação    CAE Ver. 3 (Secção)CAE Ver. 3 (Secção)CAE Ver. 3 (Secção)CAE Ver. 3 (Secção)    

SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    

Indústrias Transformadoras 24,0 76,0 

Construção 18,0 82,0 

Comércio por grosso e a retalho; reparação 
de veículos automóveis e motociclos 

37,0 63,0 

Alojamento, restauração e similares 36,0 64,0 

Atividades de Informação e Comunicação 0 100,0 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas 
e similares 

50,0 50,0 

Atividades de saúde humana e apoio social 67,0 33,0 

Outras atividades de serviços 27,0 73,0 

Total da VSOTotal da VSOTotal da VSOTotal da VSO    33,033,033,033,0    66,066,066,066,0    
Fonte: CEDRU. 

 

212. Outro fator explicativo da heterogeneidade interna reside na dimensão empresarial. De facto, é 

sobretudo no contexto microempresarial que se regista um comportamento de desvalorização da 

atualização e alargamento dos conhecimentos e das competências dos trabalhadores. Efetivamente, 

entre as empresas de maior dimensão (entre os 10 e os 20 trabalhadores) há um maior esforço de 

adaptação dos conhecimentos e das competências dos trabalhadores (75% das empresas têm 

trabalhadores que obtiveram ações de formação, no decurso dos últimos três anos, face a apenas 

25% em que tal não se verificou). Ao nível das microempresas assinala-se a tendência inversa, 

pautada pela maioria das empresas com um efetivo até aos 9 trabalhadores a não registar um 

contínuo de aprendizagem com recurso a ações de formação (68%), tendo apenas 31% manifestado 

essa preocupação. 

213. Outra importante relação com a qualificação dos recursos humanos consiste no volume de negócios 

das empresas, constatando-se que ao aumento do volume de negócios corresponde um acréscimo 

gradual das empresas com trabalhadores que obtiveram ações de formação, durante os últimos três 

anos. 

214. É entre as empresas pertencentes ao escalão de volume de negócios mais baixo (até aos 5.000€) que 

se regista a menor taxa de empresas com trabalhadores a beneficiarem de ações de formação e 

qualificação (27%), o que em parte se explica pela baixa capacidade financeira das empresas em 

investir no potencial humano, a par de um não investimento dos próprios trabalhadores no seu 

conhecimento e formação. Pelo contrário, entre as empresas com maior fôlego financeiro as taxas 

de formação dos recursos humanos apresentam-se manifestamente elevados, oscilando entre os 80%, 

no caso das empresas pertencentes aos escalões de volume de negócios entre os 250.000€ e os 

500.000€ e entre os 500.000€ e os 2.000.000€, e os 100% no caso da única empresa com um volume de 

negócios superior a 2.000.000€. 
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Figura Figura Figura Figura 33333333. . . . Empresas segundo o volume de negócios, cujos trabalhadores tiveram Empresas segundo o volume de negócios, cujos trabalhadores tiveram Empresas segundo o volume de negócios, cujos trabalhadores tiveram Empresas segundo o volume de negócios, cujos trabalhadores tiveram açõesaçõesaçõesações de formação nos últimos três anos (%) de formação nos últimos três anos (%) de formação nos últimos três anos (%) de formação nos últimos três anos (%)    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

< 5.000€

5.001€ - 25.000€

25.001€ - 50.000€

50.001€- 250.000€

250.001€-500.000€

500.001€-2.000.000€

> 2.000.000€

Sim Não NS/NR/NA

 
Fonte: CEDRU. 

 

215. Numa análise comparada entre as empresas cujos trabalhadores receberam ações de formação e 

qualificação segundo as habilitações dos dirigentes das empresas, retiram-se duas conclusões. 

216. Em primeiro lugar, assinala-se uma discrepância entre os extremos dos níveis de instrução, isto é, nas 

empresas dirigidas por recursos com baixos níveis de instrução apresentam as mais baixas taxas de 

empresas com trabalhadores a beneficiarem de formação e qualificação. Assim, excluindo a 

população dirigente iletrada, uma vez que se assinala apenas uma empresa com dirigentes que não 

sabem ler nem escrever (na qual importa notar que os trabalhadores tiveram ações de formação), 

verifica-se que no caso das empresas cujos dirigentes têm apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico, a taxa 

de empresas com os recursos humanos a terem registado ações de formação é menor 

comparativamente às empresas em que os dirigentes têm como nível de instrução o ensino secundário 

ou o ensino superior (22%, 29% e 26%, respetivamente).  

217. Não obstante, esta evidência de que empresas com dirigentes melhor instruídos apresentam 

abordagens de maior valorização e formação dos recursos humanos, verifica-se, no entanto, que é 

nos escalões intermédios de instrução dos dirigentes (com o 2º e o 3º Ciclo do Ensino Básico) que 

prevalecem as taxas mais elevadas de empresas em que os recursos humanos obtiveram ações de 

formação (44% e 30%). 

218. Conclui-se, portanto, que o contínuo de aprendizagem na vida ativa não apresenta uma relação de 

tipo determinístico com os níveis de instrução e formação dos quadros dirigentes das empresas, 

ainda que esta pudesse ser uma vantagem comparativa na promoção de qualificação do capital 

humano. Assinalam-se, no entanto, relações de casualidade substancialmente mais fortes com a 

capacidade económica das empresas. 

219. As ações de formação profissional apresentam-se bastante diversificadas, embora as formações de 

especialização técnica sejam as mais procuradas (34%), como forma de aquisição de competências 

necessárias para o desenvolvimento das atividades em estreita articulação com as crescentes 

exigências do mercado. Destacam-se ainda como as ações de formação mais valorizadas, as do 

domínio da segurança e higiene no trabalho (29%). Com o objetivo de garantir condições de 

trabalho capazes de assegurar um nível de saúde dos colaboradores e trabalhadores de uma 

empresa, o crescimento desta tipologia de ações de formação não pode ser dissociada de um 

quadro legal vigente bastante mais exigente e de carácter vinculativo. 
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220. Como terceira tipologia de ações de formação mais procuradas encontra-se a segurança e 

operação de máquinas (17%), com vista a habilitar os trabalhadores com conhecimentos básicos de 

operação e manuseamento de máquinas e equipamentos. 

221. Com menor expressividade encontram-se ainda outras três tipologias, nomeadamente, as ações de 

formação no domínio do atendimento ao público (8,5%), da gestão ambiental, uma área de 

formação ainda bastante incipiente (5,1%), embora em articulação com as novas exigências legais 

tenha provavelmente de crescer, a curto e médio prazo, e por fim, com a mesma relevância, as ações 

de formação no domínio informático (5,1%), resultado das novas exigências tecnológicas  

 

Figura Figura Figura Figura 34343434. . . . Peso das Peso das Peso das Peso das açõesaçõesaçõesações de formação, segundo a tipologia (%) de formação, segundo a tipologia (%) de formação, segundo a tipologia (%) de formação, segundo a tipologia (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

222. O financiamento concedido para a realização de ações de formação aos trabalhadores da área de 

intervenção é essencialmente privado, não obstante, o crescente financiamento público, com recurso 

a programas comunitários ou nacionais, ao longo dos últimos anos. As empresas locais representam a 

principal entidade promotora desse financiamento, tendo ficado a seu cargo o financiamento de 

69% das ações de formação realizadas. 

223. No financiamento das ações de formação apresentam também assinalável notoriedade os 

fornecedores de produtos e serviços, uma vez que o financiamento de 14% das ações de formação 

foram da sua responsabilidade. Identifica-se ainda uma pulverização de entidades financiadoras, 

nomeadamente, a própria Medicina do Trabalho (5%), o cofinanciamento assegurado pela empresa 

e pelo fornecedor dos produtos e serviços às empresas (2%) e o Centro de Formação Profissional 

da Reparação Automóvel (CEPRA), também responsável pelo financiamento de 2% das ações de 

formação realizadas. 

224. De notar que em 2% dos casos as ações de formação foram financiadas pelos próprios 

trabalhadores sem o apoio de verbas empresariais ou públicas (7% das ações de formação 

realizadas obtiveram financiamento proveniente de diversas outras entidades). 

225. Nos últimos três anos, o perfil de formações dadas aos trabalhadores caraterizou-se por se tratarem 

maioritariamente de pequenas ações de formação, visto que 47% exigiu um número médio de horas 

ocupadas, por trabalhador, em cada ano, até 19 horas, seguida de ações de formação com uma 

carga horária entre as 20 e as 50 horas (32%). As ações de formação profissional de maior dimensão 
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e, por isso, com uma carga horária maior representaram 21%, oscilando desde as 51 horas e as 150 

horas.  

226. Em estreita consonância com a prevalência de ações de formação de pequena dimensão, o custo 

médio das formações, por ano, traduz-se num parco esforço financeiro, na medida em que 

prevalecem ações de baixo custo (46% tiveram um custo até 100€ a que acresce que 9,1% teve um 

custo médio entre os 101€ e os 250€), seguida das ações com custo entre os 251€ e os 500€. As 

formações que exigiram um maior esforço financeiro foram realizadas apenas em três empresas, 

tendo um custo mínimo de 501€ e máximo de aproximadamente 3.000€.  

227. Em estreita concordância com a tendência assinalada ao longo dos últimos três anos, durante o ano 

de 2011, apenas um pequeno segmento do tecido empresarial local registou ações de formação e 

qualificação profissional (13%). Estas ações de formação atingiram 18% dos recursos humanos das 

empresas, no entanto, encontram-se primordialmente orientadas para os colaboradores e não tanto 

para os seus quadros dirigentes. Com efeito, 25% dos trabalhadores beneficiou de ações de 

formação, enquanto a formação dos quadros dirigentes não ultrapassou os 8%.  

228. No ano de 2011 a preocupação com a formação do capital humano foi uma preocupação 

transversal às atividades económicas, ficando excluídas deste panorama apenas as indústrias 

transformadoras e as atividades tecnicamente mais qualificadas, isto é, as atividades de consultoria, 

cientifica, técnica e similares e as atividades de informação e comunicação. É no âmbito das 

atividades de comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos que 

se regista o maior número de ações de formação dos recursos humanos, perfazendo até ao mês de 

Setembro, um total de 16. 

229. Outro importante indicador sintomático da fraca cultura de investimento no potencial humano na 

Vertente Sul de Odivelas reside no facto da maioria das empresas apresentar recursos humanos 

desprovidos de ações de formação profissional durante toda a sua permanência na empresa (57%), 

uma taxa consideravelmente elevada quando comparada com as empresas em que tal não se verifica 

(40%). Este quadro analítico refletindo uma fraca consciencialização quanto à importância deste 

tipo de investimento é sobretudo indicativo da inexistência de uma trajetória de modernização e 

crescente competitividade por parte das empresas. 
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Figura Figura Figura Figura 35353535. . . . Empresas com trabalhadores que nunca obtiveram Empresas com trabalhadores que nunca obtiveram Empresas com trabalhadores que nunca obtiveram Empresas com trabalhadores que nunca obtiveram açõesaçõesaçõesações de formação durante a sua permanência na empresa, por  de formação durante a sua permanência na empresa, por  de formação durante a sua permanência na empresa, por  de formação durante a sua permanência na empresa, por 
bairro (%)bairro (%)bairro (%)bairro (%) 

 
Fonte: CEDRU. 

 

230. A não participação dos trabalhadores e empresários em ações de formação regista, no entanto, 

inúmeras razões explicativas. Todavia, aproximadamente 64% das empresas com recursos humanos 

que nunca beneficiaram de ações de formação durante a sua permanência na empresa indicam como 

razão principal a inexistência de necessidades. Este fundamento decorre de uma vasta diversidade 

de fatores, muitos dos quais consistem em falsas razões, nomeadamente, a existência de 

trabalhadores com formação superior, de trabalhadores que já haviam beneficiado de formações 

profissionais anteriormente em outras empresas ou ainda por considerarem que o bom desempenho e 

a produtividade da atividade económica em causa não carece deste tipo de investimentos. 

231. A segunda razão mais apontada pelas empresas consiste na recente constituição da empresa ou a 

integração relativamente recente dos recursos humanos na empresa (13,2%), o que se encontra em 

forte consonância com a elevada proporção de empresas constituídas nos anos mais recentes. 

232. As restantes razões apresentadas têm uma importância residual e caraterizam-se pela diversidade de 

fatores. De destacar a indisponibilidade de tempo, laboral e pessoal (5,5%); a falta de motivação ou 

interesse, dos empresários e dos colaboradores (4,4%); e com a menor importância relativa a 

incapacidade financeira das empresas para suportarem os custos inerentes à formação e 

qualificação dos seus recursos humanos (2,2%). 

233. Este quadro de fatores explicativos é elucidativo do modo como a formação não é perspetivada 

como uma estratégia de modernização empresarial, de aumento da produtividade e das vantagens 

comparativas das empresas. Adicionalmente, acresce notar a prossecução de uma visão 

tendencialmente tradicionalista, de separação do investimento nas pessoas do investimento nas 

empresas, tende a reduzir este investimento às suas exigências financeiras e impactos na redução de 

horas de trabalho e de produtividade efetiva dos colaboradores.  
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Figura Figura Figura Figura 36363636. . . . Principais razões explicativas da existência de trabalhadores nas empresas sem nunca Principais razões explicativas da existência de trabalhadores nas empresas sem nunca Principais razões explicativas da existência de trabalhadores nas empresas sem nunca Principais razões explicativas da existência de trabalhadores nas empresas sem nunca 
terem tido terem tido terem tido terem tido açõesaçõesaçõesações de formação (%) de formação (%) de formação (%) de formação (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

6666.2. A .2. A .2. A .2. A PerceçãoPerceçãoPerceçãoPerceção quanto às Necessidades de Formação Profissional quanto às Necessidades de Formação Profissional quanto às Necessidades de Formação Profissional quanto às Necessidades de Formação Profissional    

234. Embora nas últimas décadas, a sociedade portuguesa tenha apresentado uma forte recuperação ao 

nível da escolaridade, tendem a persistir inúmeras fragilidades comprometedoras de uma efetiva 

coesão social com os restantes Estados Comunitários. Entre as principais debilidades destaca-se a 

continuidade de uma desvalorização da formação e aprendizagem contínua, quer ao nível 

empresarial quer por parte dos próprios trabalhadores, indicador que representa uma importante 

ameaça aos ganhos alcançados. 

235. A área de intervenção retrata bem esta realidade, com 74% das empresas a considerarem a 

inexistência de necessidades de formação dos recursos humanos, face a um segmento de 20% do 

tecido empresarial que tem uma perspetiva contrária (6% “não sabe, não responde ou não se 

aplica”).  

236. As empresas que consideram a existência de necessidades de formação do seu potencial humano 

indicaram áreas diversas nas quais apresentam carências de formação e capacitação dos recursos. 

Contudo, é ao nível da modernização e da especialização técnica que recaem as maiores 

necessidades (64%), em virtude de necessidades de atualização face às novas tendências, à 

utilização de novos materiais, entre outros. 

237. Em segundo lugar, identificam-se como formações consideradas prioritárias as vocacionadas para o 

atendimento ao público (9%), em estreita articulação com a expressividade que as atividades de 

comércio por grosso e a retalho apresentam. Concomitantemente, são identificadas diversas 

tipologias, ainda que com uma expressão residual. Trata-se de ações de formação no âmbito da 

gestão de recursos humanos, da segurança e higiene do trabalho, da segurança e operação de 

máquinas e do código do trabalho (3% respetivamente). 

238. O impacto esperado pelas empresas com essas ações de formação centra-se, sobretudo, na 

modernização do trabalho desenvolvido, indicado por 83% das empresas. Conjuntamente, assinala-

se uma importância acrescida à melhoria da eficiência, considerando 64% que com a formação dos 
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trabalhadores se obtêm melhores resultados e maior produtividade com recurso ao mesmo efetivo, 

sem terem por isso de aumentar a sua estrutura trabalhadora e subsequentemente os custos fixos. 

Menos significativa é a proporção de empresas que espera obter impactes positivos ao nível do 

aumento da competitividade da empresa (19%), considerando as ações de formação pouco 

profícuas nesta matéria.  

239. Quanto ao horário preferível para a realização de eventuais ações de formação e qualificação 

profissional futuras, as empresas mostram-se na sua generalidade pouco disponíveis para que estas 

decorram em horário laboral, seja da parte da manhã ou da tarde. Manifestando uma clara 

preferência por horários pós-laborais (66%), uma parte significativa das empresas demonstra, no 

entanto, interesse pela realização da formação durante a parte da manhã (20%), representando o 

horário da tarde o que conjuga menos interessados (14,3%).  

 

Figura. Horários preferidos para as Figura. Horários preferidos para as Figura. Horários preferidos para as Figura. Horários preferidos para as açõesaçõesaçõesações de formação (%) de formação (%) de formação (%) de formação (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

240. Do balanço do diagnóstico das necessidades de formação importa ainda destacar as principais 

condicionantes identificadas à supressão das necessidades de formação dos recursos humanos. Na 

generalidade destacam-se quatro tipos de condicionantes que consistem na disponibilidade de 

tempo laboral (64%), numa clara abordagem da formação em horário laboral como mecanismo de 

não produtividade; as dificuldades financeiras da empresa para promoverem o financiamento da 

formação (56%) e disponibilidade de tempo laboral pessoal dos recursos humanos (46%). 

241. A análise conjunta destas condicionantes é demonstrativa de que nem empresários nem 

colaboradores estão suficientemente motivados para o investimento em ações de formação. 

Corroborando estas conclusões verifica-se ainda que 9% aponta como principal condicionante a 

motivação dos trabalhadores e 3% a falta de interesse. Verifique-se ainda que 15% das empresas 

indica a falta de informação como principal constrangimento, fator que comporta o 

desconhecimento sobre a necessidade de investir na formação e qualificação dos seus recursos; uma 

desinformação quanto a ações de formação em curso ou a programas e iniciativas de 

cofinanciamento dessas ações.  
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7777||||    A ABORDAGEM À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO A ABORDAGEM À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO A ABORDAGEM À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO A ABORDAGEM À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO 
TRABALHOTRABALHOTRABALHOTRABALHO    

    

242. O capítulo 7 aborda a matéria da saúde, higiene e segurança no trabalho (SHST) nas empresas da 

Vertente Sul de Odivelas. O regime jurídico de enquadramento da segurança, higiene e saúde no 

trabalho permite a proteção eficaz dos trabalhadores e aplica-se a todos os ramos de atividade, nos 

setores público, privado ou cooperativo social (Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de Novembro). 

243. Todos os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e 

de proteção da saúde, sendo que a prevenção de riscos profissionais contribui para o aumento da 

competitividade ao diminuir a sinistralidade. 

244. As entidades empregadoras têm a obrigação de organizar os serviços de SHST, embora seja muitas 

vezes negligenciada. Muitas vezes os acidentes de trabalho sucedem porque os trabalhadores se 

encontram mal preparados para enfrentar certos riscos. 

245. As empresas, por norma, não exploram a melhoria das condições de higiene e a segurança do 

trabalho nem mesmo a ergonomia dos postos de trabalho como forma de aumentar a produtividade 

e a qualidade. 

 

7777.1. Segurança.1. Segurança.1. Segurança.1. Segurança    

246. A "segurança no trabalho" compreende os métodos de prevenção de acidentes de trabalho, com 

base no reconhecimento e no controlo dos riscos associados aos componentes materiais do 

trabalho. 

247. Face ao perfil de especialização produtivo e às caraterísticas das tipologias de atividades 

presentes, o número de acidentes de trabalho contabilizados nas empresas da Vertente Sul de 

Odivelas no último quinquénio é diminuto, sendo que apenas 10 empresas referem ter testemunhado 

este tipo de ocorrências. Os acidentes referidos centram-se, quase exclusivamente, em lesões 

corporais (quedas, cortes e fraturas).  

248. No bairro da Encosta da Luz verificou-se um maior número de ocorrências, porventura por força da 

maior concentração de atividades de reparação automóvel. Contudo, é nas empresas das atividades 

de indústria transformadora e construção, que sucederam a maioria dos acidentes contabilizados. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 49494949. Empresas . Empresas . Empresas . Empresas que registaram acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, por bairro e VSOque registaram acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, por bairro e VSOque registaram acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, por bairro e VSOque registaram acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, por bairro e VSO 
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    

Acidente deAcidente deAcidente deAcidente de    
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    

LuzLuzLuzLuz    
Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Sim 13,3 0 9,1 2,2 7,0 5,65,65,65,6    

Não 86,7 100,0 90,9 97,8 93,0 94,494,494,494,4    

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 
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Figura Figura Figura Figura 37373737. Empresas que registaram ou não acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, segundo a C. Empresas que registaram ou não acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, segundo a C. Empresas que registaram ou não acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, segundo a C. Empresas que registaram ou não acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos, segundo a Classificação Portuguelassificação Portuguelassificação Portuguelassificação Portuguesa das sa das sa das sa das 
AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EEEEconómicas (Revisão 3), (%)conómicas (Revisão 3), (%)conómicas (Revisão 3), (%)conómicas (Revisão 3), (%)    

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10

18

23

24

25

31

33

41

43

45

46

47

56

58

74

88

95

96

C
A

E

Sim Não  
Fonte: CEDRU. 

 

249. Sublinhe-se que, quando das ocorrências, uma das empresas não tinha a situação dos trabalhadores 

regularizada na Segurança Social e quatro das empresas não possuíam licenciamento específico da 

atividade económica. Esta ausência de enquadramento legal das empresas poderá ter suscitado 

problemas de apoio aos trabalhadores lesados. 

250. Na impossibilidade de suprimir ou isolar os riscos profissionais, existe um conjunto de símbolos e 

sinais criados especificamente para garantir a fácil compreensão dos riscos ou dos procedimentos a 

cumprir nas diversas situações que podem ocorrer nestas empresas. A sinalização existente abrange 

diferentes tipos: sinalética de proibição, de obrigação de emergência, de incêndio, gestual, de 

obstáculos e de locais perigosos. De um modo geral, as empresas referem possuir sinalização de 

segurança nas instalações, sobressaindo, pela negativa, o bairro do Vale do Forno como aquele que 

apresenta o pior desempenho neste domínio. 
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FFFFigura igura igura igura 38383838. . . . Empresas com e sem sinalização de segurança por bairroEmpresas com e sem sinalização de segurança por bairroEmpresas com e sem sinalização de segurança por bairroEmpresas com e sem sinalização de segurança por bairro    
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Fonte: CEDRU. 

 

251. A totalidade das empresas com mais de 9 trabalhadores possui sinalização de segurança. O grau de 

incumprimento nas empresas de menor dimensão é maior (17,7% não cumpre estes requisitos). 

 

Figura Figura Figura Figura 39393939. . . . Empresas com e sem sinalização de segurança segundo a dimensão da empresa (%)Empresas com e sem sinalização de segurança segundo a dimensão da empresa (%)Empresas com e sem sinalização de segurança segundo a dimensão da empresa (%)Empresas com e sem sinalização de segurança segundo a dimensão da empresa (%)    
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Fonte: CEDRU. 

 

7777.2. Saúde.2. Saúde.2. Saúde.2. Saúde    

252. A componente "saúde no trabalho" integra a vigilância médica e o controlo dos elementos físicos, 

sociais e mentais que possam afetar a saúde dos trabalhadores (ACT - Autoridade para as 

Condições de Trabalho). Encontram-se abrangidas a generalidade das situações de trabalho, em 

todos os setores de atividade, englobando a totalidade dos fatores de risco e abarcando o universo 

dos trabalhadores, independentemente do seu vínculo contratual.  

253. Na área de intervenção, e não obstante a obrigatoriedade da implementação de sistemas de SHST, 

as empresas em que esta componente está salvaguardada representam apenas 62,4% do total, 

assumindo maior expressividade na Quinta do Zé Luís e no Vale do Forno.  
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Quadro Quadro Quadro Quadro 50505050. Empresas com e sem medicina no trabalho, por bairro. Empresas com e sem medicina no trabalho, por bairro. Empresas com e sem medicina no trabalho, por bairro. Empresas com e sem medicina no trabalho, por bairro (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %)    

Bairros da Vertente SBairros da Vertente SBairros da Vertente SBairros da Vertente Sul de Odivelasul de Odivelasul de Odivelasul de Odivelas    
Tem medicinaTem medicinaTem medicinaTem medicina    
no trabalhono trabalhono trabalhono trabalho    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    

LuzLuzLuzLuz    
Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

Total daTotal daTotal daTotal da    
VSOVSOVSOVSO    

Sim 19 1 9 50 32 111111111111    

Não 11  2 42 10 65656565    

NR 0 0 0 1 1 2222    
N.º 

TotalTotalTotalTotal    30303030    1111    11111111    93939393    43434343    178178178178    
                                

Sim 63,3 100,0 81,8 53,8 74,4 62,462,462,462,4    

Não 36,7 0 18,2 45,2 23,3 36,536,536,536,5    % 

NR 0 0 0 1,1 2,3 1,11,11,11,1    
Fonte: CEDRU. 

 

254. De igual modo, também a abrangência à generalidade dos setores de atividade não se encontra 

plenamente assegurada, concluindo-se que as atividades de indústrias alimentares, indústrias 

metalúrgicas de base e reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, assumem-

se como as atividades com menores níveis de cumprimento desse requisito. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 51515151. Empresas com e sem medicina no trabalho, por período de con. Empresas com e sem medicina no trabalho, por período de con. Empresas com e sem medicina no trabalho, por período de con. Empresas com e sem medicina no trabalho, por período de constituição (%)stituição (%)stituição (%)stituição (%)    

Período de Constituição (%)Período de Constituição (%)Período de Constituição (%)Período de Constituição (%)    MMMMedicinaedicinaedicinaedicina    
no trabalhono trabalhono trabalhono trabalho    Até 1979Até 1979Até 1979Até 1979    1980198019801980----1989198919891989    1990199019901990----1999199919991999    2000/20092000/20092000/20092000/2009    2010/20112010/20112010/20112010/2011    NSNSNSNS    

TotalTotalTotalTotal    

Sim 87,5 62,5 71,7 65,7 37,1 66,7 62,462,462,462,4    

Não 12,5 37,5 28,3 34,3 57,1 33,3 36,536,536,536,5    

NR 0 0 0 0 5,7 0 1,11,11,11,1    
Fonte: CEDRU. 

 

255. Cruzando a informação alusiva ao período de constituição das empresas com as respostas obtidas 

quando questionados sobre se possuíam medicina no trabalho, constata-se que são as empresas de 

génese mais recente as que descuram ou não priorizam esta questão. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 52525252. Empresas com e sem medicina no trabalho, segundo a dimensão da empresa (%). Empresas com e sem medicina no trabalho, segundo a dimensão da empresa (%). Empresas com e sem medicina no trabalho, segundo a dimensão da empresa (%). Empresas com e sem medicina no trabalho, segundo a dimensão da empresa (%)    

N.º de trabalhadoresN.º de trabalhadoresN.º de trabalhadoresN.º de trabalhadores    MedicinaMedicinaMedicinaMedicina    
no trabalhono trabalhono trabalhono trabalho    ≤ 9≤ 9≤ 9≤ 9    10 a 2010 a 2010 a 2010 a 20    TotalTotalTotalTotal    

Sim 60,6 100,0 62,462,462,462,4    

Não 38,2 0 36,536,536,536,5    

NR 1,2 0 1,11,11,11,1    
Fonte: CEDRU. 

 

256. A implementação do sistema de SHS, assume maior grau de concretização nas "pequenas empresas", 

detentoras de mais de 9 trabalhadores. Pelo contrário, o grau de incumprimento nas microempresas é 

bastante superior, constatando-se que quase 3/5 das empresas com menos de 9 trabalhadores não 

possuem medicina no trabalho. 
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8888|AS PERSPE|AS PERSPE|AS PERSPE|AS PERSPETIVAS DE INVESTIMENTOTIVAS DE INVESTIMENTOTIVAS DE INVESTIMENTOTIVAS DE INVESTIMENTO    

    

257. O capítulo 8 pretende descrever a visão dos empresários da Vertente Sul de Odivelas sobre o futuro 

da sua atividade, concretamente sobre os investimentos que pretendem realizar a médio prazo, num 

quadro de incerteza e pessimismo generalizado decorrente da crise económico-financeira que 

assola o país e o mundo, fomentadora de contração na aquisição de bens e serviços e da 

volatilidade dos mercados.  

 

8888.1. .1. .1. .1. Perspetiva do Dinamismo EconómicoPerspetiva do Dinamismo EconómicoPerspetiva do Dinamismo EconómicoPerspetiva do Dinamismo Económico    

258. Nos próximos anos, face aos constrangimentos já existentes e às perspetivas de contração do 

consumo privado, os empresários preveem inúmeras dificuldades, nomeadamente centradas no 

agravamento das condições de trabalho, na reestruturação da estrutura de emprego e no 

enfraquecimento económico deste tecido empresarial.  

259. Quando questionados sobre o seu caso em concreto, os empresários demonstraram que possuem 

expectativas muito negativas face ao futuro próximo (49,4% dos empresários receiam pelo 

agravamento da atividade que desenvolvem), sendo inclusive manifestadas intenções de cessar 

atividade, com a consequente redução/extinção de postos de trabalho (6 empresas). Este panorama 

negativo e de grande pessimismo encontra uma maior propensão na Quinta do Zé Luís, onde 73% 

dos inquiridos afirmam que a situação da empresa tenderá a agravar-se de sobremaneira nos 

próximos anos. 

 
Figura Figura Figura Figura 40404040. . . . Expectativas relativamenteExpectativas relativamenteExpectativas relativamenteExpectativas relativamente à evolução da a à evolução da a à evolução da a à evolução da atividtividtividtividade desenvolvida, nos próximos 3 anosade desenvolvida, nos próximos 3 anosade desenvolvida, nos próximos 3 anosade desenvolvida, nos próximos 3 anos (%) (%) (%) (%) 
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Fonte: CEDRU. 

 

260. Estas reduzidas expectativas são transversais às atividades económicas, presentes na área de 

intervenção. As razões invocadas pelos empresários para justificar a concretização deste cenário 

pessimista, podem ser sintetizadas em grandes temáticas:  
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• O contexto de crise económica e o decréscimo do poder de compra; 

• A concorrência;  

• A diminuição do número de moradores/clientes (referida na Serra da Luz);  

• As dificuldades específicas do ramo de atividade económica (os clientes prescindem dos 

bens/serviços não essenciais como a publicidade, cabeleireiro, obras de construção civil);  

• Dificuldades linguísticas (de expressão e de compreensão);  

• A insegurança do bairro;  

• Razões financeiras especificas da empresa (dívidas, impostos, …);  

• Condições infraestruturais dos bairros;  

• Falta de confiança e capacidade de investimento. 

 

261. Em número reduzido, os empresários que se encontram otimistas quanto ao futuro da sua atividade 

invocam as seguintes razões:  

• O prestígio da empresa; 

• Boas perspetivas de trabalho/clientes; 

• A qualidade da equipa e a confiança depositada no trabalho que realizam; 

• Os investimentos realizados na empresa, particularmente em formação e inovação; 

• O espaço/localização da empresa; 

• As previsíveis melhorias no ambiente do bairro decorrentes do auxílio da CMO; 

• A prática de preços competitivos. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 53535353. Expectativa. Expectativa. Expectativa. Expectativas relativamente à evolução da as relativamente à evolução da as relativamente à evolução da as relativamente à evolução da atividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo a dimensão da tividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo a dimensão da tividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo a dimensão da tividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo a dimensão da 
empresa (n.º / %)empresa (n.º / %)empresa (n.º / %)empresa (n.º / %) 

≤9≤9≤9≤9    10101010----20202020    TotalTotalTotalTotal    ≤ 9≤ 9≤ 9≤ 9    10101010----20 20 20 20     TotalTotalTotalTotal    
ExpectativasExpectativasExpectativasExpectativas    

N.º TrabalhadoresN.º TrabalhadoresN.º TrabalhadoresN.º Trabalhadores    % Trabalhadores% Trabalhadores% Trabalhadores% Trabalhadores    

Vai melhorar 23 3 26 13,5 37,5 14,614,614,614,6    

Vai manter-se igual 55 3 58 32,4 37,5 32,632,632,632,6    

Vai piorar 86 2 88 50,6 25,0 49,449,449,449,4    

NS/NR 6 0 6 3,5 0 3,43,43,43,4    

TotalTotalTotalTotal    170170170170    8888    178178178178    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 
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262. De um modo geral, as microempresas demonstram uma maior preocupação com o futuro dos 

colaboradores e com as consequências da cessação da atividade. Metade das empresas com menos 

de 10 trabalhadores antevê dificuldades para a sua atividade nos próximos anos, enquanto as 

empresas de "maior" dimensão demonstram uma perspetiva mais positiva, decorrente de uma maior 

integração nos mercados e uma maior capacidade reativa e de antecipação a potenciais problemas 

na cadeia de produção.  

263. Da análise do quadro seguinte, conclui-se que a assunção de um cenário pessimista cresce de forma 

inversa às habilitações de dirigentes e colaboradores. Os menos habilitados são os que demonstram 

maior receio em relação ao que o futuro reserva para a sua atividade, face às dificuldades de 

adaptação a uma maior exigência e volatilidade dos mercados. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 54545454. Expectativa. Expectativa. Expectativa. Expectativas relativamente à evolução da as relativamente à evolução da as relativamente à evolução da as relativamente à evolução da atividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo tividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo tividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo tividade desenvolvida, nos próximos 3 anos, segundo níveis de instrução níveis de instrução níveis de instrução níveis de instrução 
e funçãoe funçãoe funçãoe função (%) (%) (%) (%) 

        
Não sabe lerNão sabe lerNão sabe lerNão sabe ler    
nem escrevnem escrevnem escrevnem escreverererer    

1º CEB1º CEB1º CEB1º CEB    2º CEB2º CEB2º CEB2º CEB    3º CEB3º CEB3º CEB3º CEB    
EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    

SecundárioSecundárioSecundárioSecundário    
EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    

SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    
        

Vai melhorar 0 9,2 18,8 17,6 9,1 21,7 

Vai manter-se igual 50,0 23,7 21,9 39,2 45,5 39,1 

Vai piorar 50,0 64,5 53,1 37,3 45,5 39,1 
Dirigentes 

NS/NR 0 2,6 6,3 5,9 0 0 
        

Vai melhorar 0 6,2 5,2 15,3 40,3 41,2 

Vai manter-se igual 25,0 30,9 58,6 47,5 33,8 23,5 

Vai piorar 75,0 55,7 34,5 28,8 23,4 35,3 
Colaboradores 

NS/NR 0 7,2 1,7 8,5 2,6 0 
Fonte: CEDRU. 

 

8888.2. Perspetiva de Investimento.2. Perspetiva de Investimento.2. Perspetiva de Investimento.2. Perspetiva de Investimento    

264. O investimento é peça fundamental para o aumento da produtividade, ainda mais quando realizado 

em componentes inovadoras e de modernização. Mesmo em épocas de crise, as novas 

oportunidades de negócio e potenciais ganhos de quotas de mercado relacionam-se com a visão e 

capacidade de investimento dos empresários. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 55555555. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, por bairro. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, por bairro. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, por bairro. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, por bairro (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) 
Bairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de OdivelasBairros da Vertente Sul de Odivelas    Perspetivas de Perspetivas de Perspetivas de Perspetivas de 

investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento    Encosta daEncosta daEncosta daEncosta da    
LuzLuzLuzLuz    

Quinta dasQuinta dasQuinta dasQuinta das    
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

Quinta doQuinta doQuinta doQuinta do    
Zé LuísZé LuísZé LuísZé Luís    

Serra daSerra daSerra daSerra da    
LuzLuzLuzLuz    

Vale doVale doVale doVale do    
FornoFornoFornoForno    

TotalTotalTotalTotal    
da VSOda VSOda VSOda VSO    

       

Sim 12 1 3 16 20 52525252    

Não 15 0 8 70 20 113113113113    N.º 

NS/NR 3 0 0 7 3 13131313    
          

Sim 40,0 100,0 27,3 17,2 46,5 29,229,229,229,2    
Não 50,0 0 72,7 75,3 46,5 63,563,563,563,5    % 

NS/NR 10,0 0 0 7,5 7,0 7,37,37,37,3    
Fonte: CEDRU. 
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265. Contudo, em termos gerais, na área de intervenção o pessimismo face ao futuro da atividade 

económica reflete-se nas probabilidades de investimento. A esmagadora maioria dos empresários 

irá retrair-se no que concerne à realização de investimentos (63%), indiciando alguma apreensão e 

incerteza no retorno das novas aplicações a encetar e face aos constrangimentos financeiras e 

dificuldades de acesso ao crédito que marcam o seu quotidiano. Os empresários dos bairros da 

Quinta do Zé Luís e da Serra da Luz são os que assumem um quadro mais negativo, sem investimentos 

previstos a curto e médio prazo. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 56565656. Perspe. Perspe. Perspe. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo a Ctivas de investimento a curto e médio prazo, segundo a Ctivas de investimento a curto e médio prazo, segundo a Ctivas de investimento a curto e médio prazo, segundo a Classificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das lassificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades    EEEEconómicas conómicas conómicas conómicas 
(Revisão 3),(Revisão 3),(Revisão 3),(Revisão 3), ( ( ( (n.º, %)n.º, %)n.º, %)n.º, %) 

SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    
NS/NS/NS/NS/    
NRNRNRNR    

TotalTotalTotalTotal    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    
NS/NS/NS/NS/    
NRNRNRNR    CAE REV3CAE REV3CAE REV3CAE REV3    

N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Indústrias alimentares 0 1 0 1 0 100,0 0 

Impressão e reprodução de suportes gravados 1 2 0 3 33,3 66,7 0 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 0 1 0 1 0 100,0 0 

Indústrias metalúrgicas de base 0 1 0 1 0 100,0 0 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 1 3 0 4 25,0 75,0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 3 2 1 6 50,0 33,3 16,7 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 1 0 0 1 100,0 0 0 

Promoção imobiliária (desenv. de proj. de edifícios); constr. de edifícios 0 1 0 1 0 100,0 0 

Atividades especializadas de construção 7 3 0 10 70,0 30,0 0 

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos 17 21 4 42 40,5 50,0 9,5 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos automóveis e 
motociclos 

4 4 0 8 50,0 50,0 0 

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 7 24 1 32 21,9 75,0 3,1 

Restauração e similares 6 16 3 25 24,0 64,0 12,0 

Atividades de edição 0 1 0 1 0 100,0 0 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1 1 0 2 50,0 50,0 0 

Atividades de apoio social sem alojamento 0 2 1 3 0 66,7 33,3 

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 0 2 1 3 0 66,7 33,3 

Outras atividades de serviços pessoais 1 6 1 8 12,5 75,0 12,5 

NS/NR 3 22 1 26 11,5 84,6 3,8 

TotalTotalTotalTotal    52525252    113113113113    13131313    178178178178    29,229,229,229,2    63,563,563,563,5    7,37,37,37,3    
Fonte: CEDRU. 

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 57575757. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo o período de constituição da empresao período de constituição da empresao período de constituição da empresao período de constituição da empresa    (n.º, %)(n.º, %)(n.º, %)(n.º, %) 

SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    TotalTotalTotalTotal    SimSimSimSim    NãoNãoNãoNão    NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR    PePePePeríodo de ríodo de ríodo de ríodo de     
ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Até 1979 1 6 1 8 12,5 75,0 12,5 

1980-1989 4 12 0 16 25,0 75,0 0 

1990-1999 11 33 2 46 23,9 71,7 4,3 

2000/2009 25 34 8 67 37,3 50,7 11,9 

2010/2011 10 23 2 35 28,6 65,7 5,7 

NS 1 5 0 6 16,7 83,3 0 

TotalTotalTotalTotal    52525252    113113113113    13131313    178178178178    29,229,229,229,2    63,563,563,563,5    7,37,37,37,3    
Fonte: CEDRU. 

 

266. Sublinhe-se que as empresas que integram cadeias de produção demonstram um especial nível de 

preocupação com o que poderá acontecer à sua atividade produtiva a curto e médio prazos, uma 
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vez que dependem de outrem, a montante ou jusante da cadeia de produção, para poderem 

continuar a realizar as suas atuações. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 58585858. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, em empresas queem empresas queem empresas queem empresas que integra integra integra integrammmm cadeias de produção cadeias de produção cadeias de produção cadeias de produção    (n.º, %)(n.º, %)(n.º, %)(n.º, %) 
Perspetivas Perspetivas Perspetivas Perspetivas dededede    
investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento    

N.ºN.ºN.ºN.º    (%)(%)(%)(%)    

Sim 2 18,2 

Não 9 81,8 

TotalTotalTotalTotal    11111111    100100100100,0,0,0,0    
Fonte: CEDRU. 

 

267. Os empresários que proporcionaram aos seus trabalhadores, em contexto de trabalho, ações de 

formação, são aqueles que pensam continuar a realizar investimentos (materiais ou imateriais) nos 

próximos anos, o que demonstra uma maior pró-atividade e preocupação com a manutenção destas 

boas práticas. Contudo, releve-se, pela negativa, que não são esperados investimento em inovação, 

em investigação e desenvolvimento tecnológico e na modernização das estruturas empresariais. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 59595959. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo trabalhadores tiveram . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo trabalhadores tiveram . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo trabalhadores tiveram . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo, segundo trabalhadores tiveram açõesaçõesaçõesações de formação de formação de formação de formação (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) 
PerspePerspePerspePerspetivastivastivastivas de de de de    
investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento    

NNNN.º.º.º.º    %%%%    

Sim 18 30,5 

Não 35 59,3 

NS/NR 6 10,2 

TotalTotalTotalTotal    59595959    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

268. Num quadro de dificuldade de reconversão e inserção no mercado de trabalho de recursos humanos 

envelhecidos, especializados numa única função, com reduzidas qualificações, justifica-se que, de 

uma forma geral, o pessimismo seja maior com o avançar da idade (os dirigentes que integram os 

grupos etários mais jovens são aqueles que se mostram um maior otimismo em relação ao futuro). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 60606060. Expetativas de investimento a médio e longo. Expetativas de investimento a médio e longo. Expetativas de investimento a médio e longo. Expetativas de investimento a médio e longo prazo, segundo grupo etário dos dirigentes prazo, segundo grupo etário dos dirigentes prazo, segundo grupo etário dos dirigentes prazo, segundo grupo etário dos dirigentes (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %)    

Grupo etárioGrupo etárioGrupo etárioGrupo etário    PerspetivasPerspetivasPerspetivasPerspetivas de de de de    
investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento    20202020----29292929    30303030----39393939    40404040----49494949    50505050----59595959    >65>65>65>65    

Vai melhorar 25,0 19,5 13,1 15,4 15,8 

Vai manter-se igual 25,0 36,6 24,6 34,6 5,3 

Vai piorar 41,7 41,5 59,0 46,2 78,9 

NS/NR 8,3 2,4 3,3 3,8 0 

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    

Fonte: CEDRU. 

 

269. De igual modo, por estarem melhor preparados e capacitados para as exigências do mercado de 

trabalho atual, os dirigentes habilitados com ensino superior são os mais otimistas, considerando que 
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deverão existir melhorias na sua atividade. Em resultado de níveis de instrução mais elevados, a par 

de um melhor conhecimento dos mercados e da sua evolução em contextos de crise, estes dirigentes 

apresentam uma maior propensão à assunção do risco e à execução de novas e arrojadas apostas 

diferenciadoras.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 61616161. Expetativas de investimento a médio e longo prazo, segundo o nível de instrução. Expetativas de investimento a médio e longo prazo, segundo o nível de instrução. Expetativas de investimento a médio e longo prazo, segundo o nível de instrução. Expetativas de investimento a médio e longo prazo, segundo o nível de instrução dos  dos  dos  dos dirigentesdirigentesdirigentesdirigentes (% (% (% (%)))) 
Perspetivas Perspetivas Perspetivas Perspetivas 
investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento    

Não sabe ler Não sabe ler Não sabe ler Não sabe ler 
nem escrevernem escrevernem escrevernem escrever    

1º CEB1º CEB1º CEB1º CEB    2º C2º C2º C2º CEBEBEBEB    3º CEB3º CEB3º CEB3º CEB    
EnsinoEnsinoEnsinoEnsino    

SecundárioSecundárioSecundárioSecundário    
Ensino Ensino Ensino Ensino 

SuperiorSuperiorSuperiorSuperior    

Vai melhorar 0 9,2 18,8 17,6 9,1 21,7 

Vai manter-se igual 50,0 23,7 21,9 39,2 45,5 39,1 

Vai piorar 50,0 64,5 53,1 37,3 45,5 39,1 

NS/NR 0 2,6 6,3 5,9 0 0 

TotalTotalTotalTotal    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    
Fonte: CEDRU. 

 

270. As 52 empresas que no horizonte próximo consideram a possibilidade de realizar investimentos 

equacionam, essencialmente, concretizá-lo em ações materiais, como a aquisição de material ou 

equipamento para o seu negócio (35 empresas), em obras de renovação (22 empresas) ou na 

organização e funcionamento (18 empresas). 

271. A formação dos recursos humanos (5 empresas) e as ações de publicidade (9 empresas) são 

preteridas em relação às restantes. As empresas que tencionam investir na formação dos recursos 

humanos enquadram-se, principalmente, em atividades de comércio, manutenção e reparação de 

veículos automóveis e motociclos e comércio por grosso. Trata-se de atividades onde a 

concorrência é superior, as mudanças no mercado são constantes e onde a capacidade de resposta 

e adaptação às novas exigências dos consumidores é um fator-chave de sucesso. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 62626262. Tipos de investimento previstos. Tipos de investimento previstos. Tipos de investimento previstos. Tipos de investimento previstos pelas empresas (n.º, %) pelas empresas (n.º, %) pelas empresas (n.º, %) pelas empresas (n.º, %) 
InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Aquisição de material ou equipamento 35 67,3 

Obras de renovação/melhoramento das 
instalações 

22 42,3 

Organização e funcionamento 18 34,6 

Outras 13 25,0 

Ações de publicidade 9 17,3 

Formação de recursos humanos 5 9,6 

Fonte: CEDRU. 

 

272. Foram igualmente apontados pelos inquiridos outros investimentos que se encontram previstos nas 

empresas, nomeadamente a abertura de armazéns, a ampliação/ aquisição das instalações onde se 

encontram presentemente e a deslocalização do estabelecimento. Sendo importantes, estes 

investimentos não traduzem uma aposta na inovação e na incorporação de valor na cadeia de 

produção, respondendo apenas a necessidades prementes ao nível do edificado disponível para o 

desenvolvimento da atividade. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 63636363. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segundo . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segundo . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segundo . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segundo a idade dos dirigentesa idade dos dirigentesa idade dos dirigentesa idade dos dirigentes (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) (n.º, %) 

Grupo etárioGrupo etárioGrupo etárioGrupo etário    NºNºNºNº    %%%%    

20-29 5 41,7 

30-39 17 41,5 

40-49 22 36,1 

50-59 9 17,3 

60-64 4 19,0 

≥65 4 21,1 

TotalTotalTotalTotal    61616161    29,629,629,629,6    

Fonte: CEDRU. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 64646464. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segun. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segun. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segun. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo segundo os níveis de instrução (n.º, %)do os níveis de instrução (n.º, %)do os níveis de instrução (n.º, %)do os níveis de instrução (n.º, %) 
Nível de instrução dos dirigentesNível de instrução dos dirigentesNível de instrução dos dirigentesNível de instrução dos dirigentes    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

1º Ciclo do Ensino Básico 15 19,7 

2º Ciclo do Ensino Básico 12 37,5 

3º Ciclo do Ensino Básico 19 38,0 

Ensino Secundário 10 47,6 

Ensino Superior 6 26,1 

TotalTotalTotalTotal    62626262    30,130,130,130,1    
Fonte: CEDRU. 

 

273. Sublinhe-se que são os dirigentes mais jovens e mais instruídos que demonstram maior vontade em 

investir, corroborando a apreciação realizada anteriormente de assumirem um quadro positivo em 

relação ao futuro e às perspetivas de melhoria no negócio. Uma maior propensão ao risco e uma 

maior capacidade de adaptação e resposta célere às novas exigências dos mercados, que a 

juventude e instrução potenciam, podem assumir-se fulcrais para a manutenção, afirmação e 

consolidação das atividades em causa. 

 

QuadQuadQuadQuadro ro ro ro 65656565. Perspetivas de investimento a curto e médio prazo se os trabalhadores tiveram . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo se os trabalhadores tiveram . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo se os trabalhadores tiveram . Perspetivas de investimento a curto e médio prazo se os trabalhadores tiveram açõesaçõesaçõesações de formação nos últimos 3  de formação nos últimos 3  de formação nos últimos 3  de formação nos últimos 3 
anos (n.º, %)anos (n.º, %)anos (n.º, %)anos (n.º, %) 

InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    N.ºN.ºN.ºN.º    %%%%    

Sim 18 30,5 
Não 35 59,3 

NS/NR 6 10,2 
TotalTotalTotalTotal    59595959    100,0100,0100,0100,0    

Fonte: CEDRU. 

 

274. Deve ainda referir-se que cerca de 30,5% dos empresários que proporcionaram ações de formação 

aos seus colaboradores pensam realizar investimentos a curto e médio prazo.  
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9999||||ANÁLISE SWOTANÁLISE SWOTANÁLISE SWOTANÁLISE SWOT    

    

275. No presente capítulo é apresentada uma análise SWOT focando as principais potencialidades, 

ameaças, pontos fortes e pontos fracos, numa abordagem holística e integrada dos fatores 

endógenos e exógenos com que o desenvolvimento das atividades económicas da Vertente Sul se 

depara. 

276. Tendo por base o diagnóstico desenvolvido anteriormente, procura-se agora com recurso à 

ferramenta da análise SWOT estruturar o quadro global de fatores positivos e negativos, 

decorrentes de externalidades, mas também da dimensão interna, com que a estrutura empresarial da 

Vertente Sul se depara. Cumulativamente, o recurso a esta ferramenta visa identificar fatores chave 

ao desenvolvimento empresarial, assim como apoiar o estabelecimento de opções estratégicas, 

elementos da maior importância num tempo de grandes e rápidas mutações, em particular num 

território classificado como Área de Reabilitação Urbana e, nessa qualidade, alvo de inúmeras 

transformações na sequência da operacionalização de ações de reconversão e recuperação 

urbanística e ambiental. 
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10101010|CONCLUSÕES|CONCLUSÕES|CONCLUSÕES|CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES E RECOMENDAÇÕES E RECOMENDAÇÕES E RECOMENDAÇÕES    

    

277. Com base no diagnóstico realizado da estrutura empresarial da Vertente Sul de Odivelas, impõe-se 

a sistematização das principais conclusões que apoiam a definição de estratégias de reestruturação 

empresarial para este território. As conclusões que aqui se apresentam encontram-se estruturadas 

tendo em conta as grandes áreas de caraterização do tecido empresarial estabelecidas. 

 

Tecido económico marcado por elevado grau de atomização, com pTecido económico marcado por elevado grau de atomização, com pTecido económico marcado por elevado grau de atomização, com pTecido económico marcado por elevado grau de atomização, com prevalência de microempresas com revalência de microempresas com revalência de microempresas com revalência de microempresas com 

fraco dinamismo económico e reduzido tempo de implementação no mercado.fraco dinamismo económico e reduzido tempo de implementação no mercado.fraco dinamismo económico e reduzido tempo de implementação no mercado.fraco dinamismo económico e reduzido tempo de implementação no mercado.    

278. A caraterização das atividades económicas indica um elevado grau de atomização do tecido 

empresarial, com prevalência de microempresas e empresas de pequena dimensão, com um parco 

dinamismo económico, uma vez que os volumes de negócios maioritariamente não ultrapassam os 

25.000€ por ano. Têm também um reduzido tempo de implementação no mercado. Atesta-se um perfil 

económico frágil e vulnerável a ambientes económicos recessivos como o atual, embora metade das 

empresas tenha mostrado uma estabilidade do volume de negócios, nos últimos três anos.  

279. A disponibilidade de instalações para arrendamento, embora com débeis condições infraestruturais 

e de salubridade, conjugada com grandes investimentos recentes nas imediações da área de 

intervenção, nomeadamente a extensão da linha do metropolitano de Lisboa até Odivelas, tem 

conferido à Vertente Sul de Odivelas ampla capacidade de atracão de novas empresas, que embora 

maioritariamente de pequena dimensão atestam a presença de um significativo empreendedorismo. 

Todavia, proliferam os constrangimentos ao nível da mobilidade, dadas as elevadas necessidades de 

reestruturação da via pública e de criação de estacionamento. 

 

Perfil de especialização económica marcado pela concentração de Perfil de especialização económica marcado pela concentração de Perfil de especialização económica marcado pela concentração de Perfil de especialização económica marcado pela concentração de atividadesatividadesatividadesatividades económicas de  económicas de  económicas de  económicas de 

proximidade e desqualificadas, não obstante, a coexistência de empresas detentoras de maior proximidade e desqualificadas, não obstante, a coexistência de empresas detentoras de maior proximidade e desqualificadas, não obstante, a coexistência de empresas detentoras de maior proximidade e desqualificadas, não obstante, a coexistência de empresas detentoras de maior 

qualificação e predomínio de situação legal regularizada.qualificação e predomínio de situação legal regularizada.qualificação e predomínio de situação legal regularizada.qualificação e predomínio de situação legal regularizada.    

280. O perfil de especialização económica é claramente marcado pela prevalência das atividades 

económicas de comércio por grosso e a retalho; da reparação de veículos automóveis e motociclos, 

seguidos pelas de restauração e similares, pelas indústrias transformadoras e ainda pelas de 

construção, a par de outras atividades de presença mais residual. Este perfil de especialização, 

dominado por empresas que proporcionam respostas e serviços de proximidade, é próprio de uma 

base económica cuja expansão acompanhou as crescentes necessidades de uma área residencial 

com grande expansão nas últimas décadas.  

281. A segregação espacial, mas também socioeconómica, da Vertente Sul de Odivelas tem constituído 

um ambiente urbano fértil para a localização de empresas que, embora por vezes não apresentem a 

sua situação totalmente regularizada, apresentam maioritariamente um enquadramento legal e 

documental regularizado. As situações mais críticas de desvio ao quadro legal em vigor ocorrem nas 



DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DA VERTENTE SUL DE ODIVELAS 
Relatório Final | JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    2012201220122012 

128 | CEDRU 

práticas de contabilidade e na inexistência de inúmeras empresas a funcionar desprovidas de 

licenciamento específico da atividade económica. Esta última representa uma situação 

particularmente crítica por poder comprometer a segurança e a qualidade dos bens e serviços 

prestados. 

 

Base económica de proximidadeBase económica de proximidadeBase económica de proximidadeBase económica de proximidade, com fraca capacidade competitiva, diminuta incorporação das , com fraca capacidade competitiva, diminuta incorporação das , com fraca capacidade competitiva, diminuta incorporação das , com fraca capacidade competitiva, diminuta incorporação das 

tecnologias de informação e comunicação, de vantagens comparativas e de frágeis estratégias de tecnologias de informação e comunicação, de vantagens comparativas e de frágeis estratégias de tecnologias de informação e comunicação, de vantagens comparativas e de frágeis estratégias de tecnologias de informação e comunicação, de vantagens comparativas e de frágeis estratégias de 

modernização.modernização.modernização.modernização.    

282. Como corolário do perfil de especialização produtiva configura-se uma base económica própria de 

espaços urbanos residenciais, onde proliferam empresas que visam responder às necessidades 

essenciais daqueles que aí residem e trabalham. Próprio destas realidades urbanas, predominam as 

atividades de menor valor acrescentado, com fraca capacidade competitiva, em geral mal dotada 

em termos de fatores tecnológicos e conhecimento mais avançados e especializados. Esta fraca 

valorização tecnológica não pode ser dissociada do predomínio de estruturas micro empresariais, 

orientadas para um mercado local com oferta de bens e serviços predominantemente essenciais, 

dado que os custos associados, muitas vezes, não justificam o esforço de modernização na criação 

de serviços. 

283. Concomitantemente, identificam-se atividades económicas de maior dinamismo. Trata-se de 

empresas cujo mercado é não só local como também concelhio e regional, mas também de empresas 

que evidenciam sinais de internacionalização, ainda que ténues e modestos, com efetiva capacidade 

de escoamento dos seus produtos e serviços no mercado nacional e estrangeiro. Nestas empresas 

identificam-se sinais de incorporação de vantagens comparativas, com algumas a integrarem cadeias 

de produção e produtos vendidos ou serviços prestados com imagem/marca própria. Estas 

apresentam também algumas estratégias de modernização, fazendo um adequado uso dos meios 

informáticos para publicitar, informar e divulgar os bens e serviços produzidos, ou simplesmente para 

comunicar com fornecedores e clientes. 

284. Predominando no conjunto das empresas existentes uma oferta orientada exclusivamente para o 

consumidor final, importa notar que 24% do tecido empresarial apresenta uma situação mista.  

 

Estruturas empresariais Estruturas empresariais Estruturas empresariais Estruturas empresariais dindindindinââââmimimimicascascascas e pró e pró e pró e pró----aaaativastivastivastivas, não obstante, o , não obstante, o , não obstante, o , não obstante, o ambiente menos facilitador da aambiente menos facilitador da aambiente menos facilitador da aambiente menos facilitador da atividade tividade tividade tividade 

económica.económica.económica.económica.    

285. Na atual conjuntura marcada pela consolidação de um ambiente menos facilitador da atividade 

económica e pela desaceleração do crescimento empresarial, os empresários da Vertente Sul de 

Odivelas têm demonstrado uma atitude positiva, com a grande maioria a realizar investimentos ao 

longo dos últimos três anos. Todavia, este investimento tem registado uma contração. O quadro de 

investimentos realizados sugere uma maior valorização dos investimentos materiais do que dos 

investimentos imateriais, com a aquisição de material ou equipamento e as obras de 

renovação/melhoramento a constituírem o alvo preferencial, em detrimento dos parcos 

investimentos na formação e qualificação dos recursos humanos. 
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286. Não obstante este quadro empresarial dinâmico e pró-ativo, os anos mais recentes têm sido 

profícuos no aumento das dificuldades de consolidação e crescimento empresarial, com as empresas 

a identificarem diversos constrangimentos ao exercício da sua atividade económica. As dificuldades 

económicas e financeiras surgem como as mais relevantes, em estreita consonância com a 

prevalência de micro e pequenas empresas, mas também da crescente insolvência de clientes, 

maiores restrições no acesso ao crédito por parte da banca e da quebra de vendas, dificuldades que 

se constituem transversais às várias atividades económicas, independentemente do ramo de 

atividade. A estas acrescem outras dificuldades, que embora menos significativas, merecem particular 

destaque pela relação às caraterísticas e problemáticas do território. Trata-se da crescente 

insegurança, pautada pelo aumento da pequena e média criminalidade, a diminuta limpeza urbana e 

a própria localização, marcada por um isolamento e estigma negativo.  

 

Bacia de emprego de proximidade, jovem, pouco qualificada e capacitada, com forte presença da Bacia de emprego de proximidade, jovem, pouco qualificada e capacitada, com forte presença da Bacia de emprego de proximidade, jovem, pouco qualificada e capacitada, com forte presença da Bacia de emprego de proximidade, jovem, pouco qualificada e capacitada, com forte presença da 

comunidade imigrante.comunidade imigrante.comunidade imigrante.comunidade imigrante. 

287. A estrutura de emprego da atividade produtiva carateriza-se por um contingente de mais de cinco 

centenas de pessoas ao serviço, com colaboradores jovens, maioritariamente com menos de 40 anos. 

A representatividade da estrutura dirigente é bastante significativa, uma vez que proliferam as 

microempresas unipessoais. Trata-se de uma população ativa pouco capacitada, com níveis de 

instrução débeis a laborar em atividades de baixo rendimento. Relevância das empresas de natureza 

familiar, com um reduzido número médio de trabalhadores e em que imperam laços de parentesco. 

288. A implantação das primeiras empresas nos bairros da VSO na década de quarenta é coincidente com 

a instalação dos primeiros residentes. Décadas passadas, as origens do pessoal ao serviço decalcam 

as dos residentes, sobretudo, oriundos das regiões Centro e Norte do país, embora a Grande Lisboa 

permaneça como o principal foco. Mais recentemente, a inserção de Portugal nos fluxos imigratórios 

internacionais, trouxeram para a Área Metropolitana de Lisboa e, em particular, para as suas 

periferias e espaços urbanos menos qualificados como é o caso da Vertente Sul de Odivelas, 

imigrantes que aí se instalaram e constituíram o seu negócio. Na área de intervenção, entre a 

população dirigente, com negócio próprio, importa destacar a presença da comunidade asiática, 

nomeadamente de populações indianas e paquistanesas e de imigrantes provenientes dos Países de 

Língua Oficial Portuguesa (Angola, Brasil, Guiné-Bissau).  

289. A grande volatilidade das atividades instaladas, com reduzidas taxas de sobrevivência das empresas, 

reflete-se no tempo de permanência dos trabalhadores, cuja antiguidade nas empresas é reduzida. A 

área de recrutamento da mão de obra é essencialmente de proximidade, cingindo-se em grande 

medida ao Concelho de Odivelas, com muitos trabalhadores a residirem na Vertente Sul de 

Odivelas. 

290. A área de intervenção manifesta problemas de mobilidade e estacionamento. Por um lado, 

decorrente das condições inadequadas da rede viária e dos constrangimentos associados à dotação 

de lugares para estacionamento nas empresas ou nas imediações. Por outro lado, face às condições 

do espaço público em geral, resultado do crescimento desordenado destes bairros, dificultando a 

utilização do transporte individual. Apesar do congestionamento de trânsito e da melhoria das 

acessibilidades proporcionada pelo metro e pela existência de outros serviços de transporte 
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público, persiste uma forte dependência do transporte individual nos fluxos casa-emprego, em 

detrimento do transporte coletivo. Contudo e face à proximidade entre o local de residência e o 

local de trabalho, predominam as deslocações a pé. 

 

Vulnerabilidades do território agudizadas pela escassez de Vulnerabilidades do território agudizadas pela escassez de Vulnerabilidades do território agudizadas pela escassez de Vulnerabilidades do território agudizadas pela escassez de açõesaçõesaçõesações e de sensibilização com a  e de sensibilização com a  e de sensibilização com a  e de sensibilização com a proteçãoproteçãoproteçãoproteção    

do ambiente.do ambiente.do ambiente.do ambiente. 

291. A génese ilegal da Vertente Sul de Odivelas e a sua marginalização física face ao restante tecido 

urbano consolidado do concelho acabou por propiciar ténues preocupações com a proteção 

ambiental entre as empresas que se foram aí localizando.  

292. Embora a implementação da triagem de resíduos urbanos se encontre enraizada, a recolha 

apresenta-se pouco eficiente, não se encontram implementados Sistemas de Gestão Ambiental, que 

trariam ganhos de eficiência energética e produtiva e dos quais resultariam menores impactes no 

meio envolvente. A não obrigatoriedade legal da sua implementação é propensa à manutenção 

desta situação. As condições de salubridade nos bairros não correspondem aos mínimos exigidos, 

sendo crucial a diminuição da poluição ambiental. Ainda assim, verifica-se alguma preocupação 

ambiental por parte, principalmente, dos responsáveis por oficinas de reparação automóvel, ao 

contratarem empresas de recolha de óleos usados, um dos principais resíduos com impactes 

ambientais graves produzidos pelas atividades da Vertente Sul de Odivelas. De notar a escassez de 

empresas que referem outros tipos tratamento dos resíduos e efluentes produzidos. 

 

Base económica marcada pela desvalorização da aprendizagem ao longo da vida, coexistindo Base económica marcada pela desvalorização da aprendizagem ao longo da vida, coexistindo Base económica marcada pela desvalorização da aprendizagem ao longo da vida, coexistindo Base económica marcada pela desvalorização da aprendizagem ao longo da vida, coexistindo 

múltiplos indicadores sintmúltiplos indicadores sintmúltiplos indicadores sintmúltiplos indicadores sintomáticos da fraca cultura de investimento no potencial humano no contexto omáticos da fraca cultura de investimento no potencial humano no contexto omáticos da fraca cultura de investimento no potencial humano no contexto omáticos da fraca cultura de investimento no potencial humano no contexto 

empresarial e de forte resistência à formação.empresarial e de forte resistência à formação.empresarial e de forte resistência à formação.empresarial e de forte resistência à formação.    

293. À semelhança das tendências nacionais de fraca valorização da aprendizagem ao longo da vida em 

contexto empresarial, também as empresas da Vertente Sul de Odivelas emergem como atividades 

de desvalorização da aprendizagem e formação contínua ao longo da vida, a avaliar pelo pequeno 

segmento de empresas com trabalhadores que obtiveram ações de formação, no decurso dos últimos 

três anos. Assinalando-se uma multiplicidade de fatores explicativos desta desvalorização, verifica-

se uma importante relação entre a formação do potencial humano e a dimensão e capacidade 

económica e financeira das empresas, uma vez que as maiores e com volume de negócios mais 

elevado têm, geralmente, associadas taxas mais elevadas de trabalhadores com formação.  

294. Contudo, os sinais mais evidentes da fraca cultura de investimento no potencial humano consistem na 

prevalência de empresas com trabalhadores que nunca obtiveram ações de formação durante a sua 

permanência nessa empresa, bem como de uma fraca conscientização desta necessidade por parte 

dos dirigentes. Este último fator constitui-se particularmente crítico, na medida em que comprometerá 

a formação e aprendizagem contínua dos trabalhadores a curto e médio prazo.  

295. Perante este quadro de desvalorização do investimento no capital humano, indicativo da ausência 

de trajetórias de modernização e crescente competitividade por parte das empresas, as ações de 
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formação profissional promovidas nos últimos anos, caraterizam-se por uma reduzida dimensão, com 

um custo médio diminuto e, embora heterogéneas, revelam uma maior procura de especializações e 

atualizações técnicas, ainda que o domínio da segurança e higiene no trabalho apresente alguma 

notoriedade. Trata-se de um perfil de investimento minimalista, marcado pelo reduzido esforço 

financeiro e fraca flexibilidade quanto à dispensa laboral dos trabalhadores para ações de 

formação, um investimento que, muitas vezes, decorre da obrigatoriedade legal ou de necessidades 

operacionais de utilização de novas técnicas ou ferramentas. É a este nível que as empresas 

consideram a existência de maiores necessidades de formação dos seus recursos humanos, embora 

manifestando pouco interesse em que as mesmas decorram em horário laboral. 

296. A inversão desta tendência confronta-se com múltiplas condicionantes estruturais, tendo sido 

destacadas, a disponibilidade de tempo laboral, as dificuldades de financiamento das ações de 

formação por parte das empresas e a disponibilidade de tempo pessoal dos recursos humanos, 

condicionantes ilustrativos da persistência de uma abordagem tendencialmente tradicionalista, de 

separação do investimento nas pessoas do investimento nas empresas. 

 

Reduzida disseminação de práticas de saúde, higiene e segurança no trabalho entre o tecido Reduzida disseminação de práticas de saúde, higiene e segurança no trabalho entre o tecido Reduzida disseminação de práticas de saúde, higiene e segurança no trabalho entre o tecido Reduzida disseminação de práticas de saúde, higiene e segurança no trabalho entre o tecido 

empresarial com reflexos nas condições de trabalho.empresarial com reflexos nas condições de trabalho.empresarial com reflexos nas condições de trabalho.empresarial com reflexos nas condições de trabalho.    

297. Muitas empresas têm implementado sistemas de prevenção de riscos profissionais, comprovados pelo 

reduzido número de acidentes de trabalho assinalados. Ainda assim, apesar da obrigatoriedade de 

implementação de sistemas saúde, de higiene e segurança no trabalho são numerosas as empresas 

que não possuem este sistema. Deverá estimular-se uma mudança de atitudes e comportamentos a 

este nível, com vista à melhoria da qualidade nas condições laborais. Por ser uma área quase 

exclusivamente composta por microempresas, com poucos trabalhadores, cuja génese se configura 

muitas vezes rudimentar, a importância destes sistemas poderá ter sido menosprezada. 

 

Comunidade empresarial apreensiva quanto ao futuro da economia local e com reduzida apetência e Comunidade empresarial apreensiva quanto ao futuro da economia local e com reduzida apetência e Comunidade empresarial apreensiva quanto ao futuro da economia local e com reduzida apetência e Comunidade empresarial apreensiva quanto ao futuro da economia local e com reduzida apetência e 

disponibilidade para investir.disponibilidade para investir.disponibilidade para investir.disponibilidade para investir.    

298. As empresas que operam na Vertente Sul de Odivelas apresentam um considerável ceticismo quanto 

às expectativas futuras da atividade desenvolvida. Há uma manifesta intenção de retração do 

investimento, material ou imaterial, para o horizonte temporal imediato, o que terá efeitos 

multiplicadores negativos na economia local. O receio de investir decorre diretamente do atual 

contexto de contração do consumo privado e de grande volatilidade nos mercados, mas também do 

predomínio de uma base económica local sem amplas expectativas de crescimento. Não obstante, 

identificam-se exceções, como sejam empresas PME líder, empresas com grandes carteiras de 

clientes e com um volume de negócios significativo.  
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11.2.11.2.11.2.11.2.    AtividadesAtividadesAtividadesAtividades económicas ident económicas ident económicas ident económicas identificadas na área dificadas na área dificadas na área dificadas na área de intervençãoe intervençãoe intervençãoe intervenção    

Classificação Portuguesa das Classificação Portuguesa das Classificação Portuguesa das Classificação Portuguesa das AtividadesAtividadesAtividadesAtividades Económicas (Revisão 3) Económicas (Revisão 3) Económicas (Revisão 3) Económicas (Revisão 3) 

10: Indústrias alimentares 
18: Impressão e reprodução de suportes gravados 
23: Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 
24: Indústrias metalúrgicas de base  
25: Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 
31: Fabrico de mobiliário e de colchões 
33: Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 
41: Promoção imobiliária (desenv. de proj. de edifícios); construção de edifícios 
43: Atividades especializadas de construção 
45: Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos 
46: Comércio por grosso (inclui agentes), exceto veículos automóveis e motociclos 
47: Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos 
56: Restauração e similares 
58: Atividades de edição 
74: Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 
88: Atividades de apoio social sem alojamento 
95: Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico 
96: Outras atividades de serviços pessoais 
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11.3. 11.3. 11.3. 11.3. População residente, população presente, famílias, alojamentos e edifícios, População residente, população presente, famílias, alojamentos e edifícios, População residente, população presente, famílias, alojamentos e edifícios, População residente, população presente, famílias, alojamentos e edifícios, a a a a 
nnnnível da ível da ível da ível da subsecçãosubsecçãosubsecçãosubsecção estat estat estat estatística, na área de intervenção (ística, na área de intervenção (ística, na área de intervenção (ística, na área de intervenção (Censos 2011Censos 2011Censos 2011Censos 2011))))    

BairroBairroBairroBairro    SubsecçãoSubsecçãoSubsecçãoSubsecção    EdifíciosEdifíciosEdifíciosEdifícios    AlojamentosAlojamentosAlojamentosAlojamentos    FamíliasFamíliasFamíliasFamílias    
ResidentesResidentesResidentesResidentes    
(Total)(Total)(Total)(Total)    

ResidentesResidentesResidentesResidentes    
(Homens)(Homens)(Homens)(Homens)    

PresentesPresentesPresentesPresentes    
(Total)(Total)(Total)(Total)    

PresentesPresentesPresentesPresentes    
((((HHHHomens)omens)omens)omens)    

11160308505 8 22 20 44 22 45 22 

11160308806 17 25 22 51 28 46 24 

11160308807 16 29 17 44 24 42 22 

11160308808 11 21 17 47 21 45 20 

11160308809 26 53 36 105 59 103 58 

11160501002 3 5 5 12 7 12 7 

11160501003 12 25 20 62 28 58 25 

11160501004 15 27 23 65 35 63 33 

11160501005 7 16 9 23 12 23 12 

11160501006 19 59 46 117 57 114 56 

11160501009 11 17 12 30 15 27 14 

Encosta da Encosta da Encosta da Encosta da 
LuzLuzLuzLuz    

11160501012 8 11 7 14 7 17 10 

11160501001 30 63 45 121 59 116 56 

11160501007 3 4 3 6 3 6 3 

11160501008 19 50 41 102 49 98 45 

11160501010 11 47 42 97 57 92 53 

11160501011 22 40 25 53 23 49 21 

11160501013 4 5 4 15 8 15 8 

Quinta do Zé Quinta do Zé Quinta do Zé Quinta do Zé 
LuísLuísLuísLuís    

11160501015 3 3 2 8 3 8 3 

11160500704 7 17 15 46 23 45 22 

11160500705 7 28 22 54 25 48 22 

11160500706 19 126 103 257 121 237 113 

11160500707 4 14 8 26 10 22 8 

11160500708 10 56 47 135 67 129 64 

11160500709 4 31 27 64 30 63 30 

11160501014 19 27 22 70 37 67 36 

11160501016 16 40 35 84 43 81 43 

11160501017 8 25 16 37 22 37 22 

11160501401 11 17 14 44 21 42 20 

11160501402 19 46 35 96 48 92 46 

11160501403 13 25 22 67 37 64 36 

11160501404 18 28 23 58 29 58 28 

11160501405 12 21 13 43 27 44 28 

11160501406 20 58 46 115 52 105 48 

11160501407 12 18 12 32 14 32 14 

11160501408 37 81 51 134 62 122 56 

11160501501 38 122 69 171 84 163 78 

11160501502 22 123 74 202 102 193 96 

11160501503 14 60 27 63 33 62 32 

11160501504 15 72 41 95 44 93 45 

11160501601 8 49 45 119 57 114 55 

11160501602 38 157 134 371 184 339 169 

11160501603 12 34 26 64 26 61 24 

11160501604 18 41 37 102 51 99 48 

11160501605 7 14 13 34 15 33 14 

11160501701 78 320 247 609 297 588 284 

Serra da Luz Serra da Luz Serra da Luz Serra da Luz 
e Quinta das e Quinta das e Quinta das e Quinta das 
ArrombasArrombasArrombasArrombas    

11160501801 15 35 31 86 43 85 43 
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BairroBairroBairroBairro    SubsecçãoSubsecçãoSubsecçãoSubsecção    EdifíciosEdifíciosEdifíciosEdifícios    AlojamentosAlojamentosAlojamentosAlojamentos    FamíliasFamíliasFamíliasFamílias    
ResidentesResidentesResidentesResidentes    
(Total)(Total)(Total)(Total)    

ResidentesResidentesResidentesResidentes    
(Homens)(Homens)(Homens)(Homens)    

PresentesPresentesPresentesPresentes    
(Total)(Total)(Total)(Total)    

PresentesPresentesPresentesPresentes    
((((HHHHomens)omens)omens)omens)    

11160501802 12 58 38 97 48 91 44 

11160501803 18 51 46 108 52 107 53 

11160501804 32 116 74 175 85 167 80 

11160501805 8 18 13 31 18 24 14 

11160307901 10 30 21 73 39 69 38 

11160307902 11 44 29 81 31 82 32 

11160307903 13 48 38 94 45 95 45 

11160307904 13 48 49 143 69 138 69 

11160307905 19 39 36 97 51 92 47 

11160307906 9 15 10 28 12 28 12 

11160307907 25 80 75 221 118 204 105 

11160308402 11 31 33 81 41 79 39 

11160308403 36 109 96 238 120 227 111 

11160308404 7 31 37 73 36 71 35 

11160308405 7 16 15 37 19 37 19 

11160308406 20 42 38 83 42 82 41 

11160308407 18 81 94 230 125 203 108 

11160308801 21 42 38 109 64 99 60 

11160308802 23 51 51 131 64 124 59 

11160308803 5 10 10 25 15 25 15 

11160308804 22 53 40 104 51 103 50 

Vale do Vale do Vale do Vale do 
FornoFornoFornoForno    

11160308805 14 36 36 89 46 84 45 
Fonte: INE - Dados preliminares Censos 2011. 
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