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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 
 

20ª Reunião Ordinária, 
realizada em 3 de Outubro de 2000 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 
 
 

Acta da 19ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas, realizada em 19 de Setembro 
de 2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

GESTÃO FINANCEIRA E 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 
 

Proposta para proceder à 16ª Alteração Orçamental, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA 
 
 
 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE AUTORES NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Proposto nomear a técnica superior Regina Meneses, a 
desempenhar funções no Departamento Jurídico e do 
Património Municipal, representante da Sociedade 
Portuguesa de Autores no Município de Odivelas, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA 
 
 

CRIAÇÃO DAS FREGUESIAS DA ARROJA 
E DE POMBAIS 

 
Proposto emitir relativamente à criação das freguesias 
da Arroja e Pombais, o seguinte parecer: 
 
“Considerando: 
 
1. Que a Comissão de Administração e Ordenamento do 
Território, Poder Local e Ambiente da Assembleia da 
República, solicitou à Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas Parecer sobre o Projecto de Lei 
n.º 94/VIII que versa sobre a criação das Freguesias de 
Arroja e Pombais por desanexação da Freguesia de 
Odivelas; 
 
2. Que esse Parecer deve ser emitido, por força do 
disposto no art.º 7º da Lei 8/93 de 5 de Março; 
 
3. Que, pelo mesmo ofício, a referida Comissão 
Parlamentar pede que a CIMO ateste a existência dos 
equipamentos colectivos que vêm enunciados no 
sobredito Projecto de Lei; 
 
4. Que a Junta de Freguesia de Odivelas, entidade 
autárquica mais directamente interessada na iniciativa 
legislativa e representativa, em primeira linha, dos 
cidadãos eleitores, deu Parecer negativo; 
 
5. Que está em curso o processo de instalação do 
Município de Odivelas, que se tem revelado de enorme 
complexidade; 
 
6. Que a criação daquelas duas Freguesias, pode e deve 
ser adequadamente ponderada logo que esteja concluído 
o processo de instalação do nosso Município, 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a CIMO oficie à Comissão de Administração e 
Ordenamento do Território, Poder Local e Ambiente da 
Assembleia da República, informando que considera 
não ser este o momento mais adequado à criação de 
novas Freguesias, atento o facto de estar a decorrer o 
processo de instalação do Município de Odivelas; 
 
2. Que nesse ofício se solicite que a apreciação 
parlamentar daquela iniciativa legislativa seja deixada 
para momento posterior à conclusão do sobredito 
processo de instalação; 
 
3. Que, ainda no mesmo ofício, se informe que deve ser 
a Junta de Freguesia de Odivelas a atestar a existência 
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dos equipamentos colectivos enunciados no Projecto de 
Lei. 
 
Odivelas 27 de Setembro de 2000 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges”  

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ACTIVIDADE SOCIAL 
 
 

ACTIVIDADE DESTINADA A PERMITIR A IDA DE 
IDOSOS DO CONCELHO AO TEATRO POLITEAMA 

 
Proposta para 600 idosos do Concelho assistirem ao 
espectáculo musical “Amália”, actualmente em cena no 
Teatro Politeama (Lisboa), sendo de 2.643.000$00 (dois 
milhões, seiscentos e quarenta e três mil escudos) o 
valor estimado para a realização da iniciativa, nos 
termos propostos pela informação dos serviços. 
 
...“2. Metodologia de Implementação da Iniciativa 
 
Objectivo: 
 
Proporcionar a ida de 600 idosos do Concelho de 
Odivelas ao Teatro para assistirem ao musical 
“Amália” .(...) 
 
Condições de participação: 
 
▪ Ter idade igual ou superior a 60 anos; 
▪ Residir no Concelho de Odivelas; 
▪ Possuir reforma igual ou inferior a 60.000$00 

(sessenta mil escudos) 
 
Divulgação: 
 
Serão elaborados panfletos, a distribuir nas Juntas de 
Freguesia, Centros de Dia e Centros de Saúde. 
 
Inscrições: 
 
Estas serão efectuadas nas Juntas de Freguesia, em 
ficha própria para o efeito (CF. anexo 2) e mediante a 
apresentação do Bilhete de Identidade, Cartão de Eleitor 
e comprovativo da Reforma. 
 
O prazo para as inscrições decorrerá de 09/10 a 
20/10,(...). 
 
 

Selecção: 
 
Esta será feita pelo GARSI mediante análise das fichas 
de inscrição. 
O critério de selecção é o da reforma mais baixa. 
Em situações de igualdade, dar-se-á preferência às 
pessoas que residam sozinhas (situações de isolamento 
social). 
Se ponderados os critérios supra enunciados se 
mantiverem situações de igualdade, Privilegiar-se-á o 
candidato mais idoso. 
O processo de selecção decorrerá ao longo de oito dias, 
de 23/10 a 30/10. 
 
 
Datas de realização: 
 
A iniciativa decorrerá durante 6 dias (100 idosos por 
dia),conforme as datas a seguir indicadas: 
 
 
 

MÊS DIAS 
Novembro 02 

“ “ “ 07 
“ “ “ 09 
“ “ “ 14 
“ “ “ 16 
“ “ “ 21 

” ... 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SAÚDE 
 
 
 

PLANO CONCELHIO PARA INTERVENÇÃO 
AO NÍVEL DA PREVENÇÃO 

DAS TOXICODEPENDÊNCIAS 
 

Proposta apresentada no sentido de aprovar o Plano 
Municipal de Prevenção das Toxicodependências no 
Concelho de Odivelas. Foi ainda proposto que a 
Comissão de Acompanhamento da Prevenção de 
Toxicodependências deverá também contar com um 
representante do Departamento Sociocultural, Divisão 
de Desporto. 
 
(Ver Plano incluído em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 1 – Nº 15 3 a 16 de Outubro de 2000  573 

 

ACTIVIDADE CULTURAL E DESPORTIVA 
 
 
 

ALTERAÇÕES AO PROGRAMA DE APOIO AO 
ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO DE ODIVELAS 

(PADO) 
 

Proposto aprovar as alterações ao Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), que 
serão implementadas a partir da época desportiva 
2000/2001, nos termos da informação dos serviços. 
 
 
 

“PROGRAMA DE APOIO ao ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO de ODIVELAS 

 
(ALTERAÇÕES) 

 
SUB-PROGRAMA A2 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
 
 
Apoio a Conceder 
 
O apoio do Município de Odivelas pode ser 
concretizado mediante a atribuição de uma e só uma 
das modalidades a seguir referidas: 
 
MODALIDADE  A  
 
A comparticipação a conceder será até ao máximo de 
70% do orçamento apresentado, desde que o montante a 
despender pela Associação Desportiva não ultrapasse os 
80.000$00. 
 
MODALIDADE  B  
 
A comparticipação a conceder será até ao máximo de 
50% do orçamento apresentado. 
 
O limite de comparticipação financeira do Município 
será de 250.000$00 
 
Nesta modalidade uma Associação Desportiva pode 
ainda candidatar-se a uma comparticipação financeira 
extraordinária. 
 
Contudo, a concessão desta comparticipação depende 
dos critérios a seguir referidos e do orçamento 
disponível, sendo propostas em cada ano qual ou quais 
as candidaturas que serão contempladas com este tipo 
de apoio. 
 
Assim a comparticipação a conceder será até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado e o limite de 

comparticipação financeira do Município será de 
500.000$00 
 
Critérios de avaliação das candidaturas 
 
Modalidades federadas com actividade regular. 
 
Número de equipas/atletas federadas, por escalão e por 
modalidade. 
 
 
 

SUB- PROGRAMA A4 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTES PARA DESLOCAÇÕES 

 
Critérios de avaliação das candidaturas: 
 
Eliminar o ponto 1. 
Os pontos 2., 3.e 4. passam a designar-se por 1., 2. e 3. 
respectivamente. 
 
Uma Associação Desportiva não pode efectuar mais do 
que quatro candidaturas por ano a este sub-programa. 
 
Nota: A título excepcional, após análise do Município, 
pode ser concedida uma comparticipação financeira 
aquando de deslocações em transportes públicos, de 
aluguer ou utilização de transportes especiais. 
 
 
 

SUB-PROGRAMA B1 
PASSE SOCIAL DESPORTIVO JUVENIL 

 
... no período das 18h30 às 23h00 ... 
 
Destinatários 
Jovens atletas federados em Clubes do Concelho, que 
não tenham idade superior a 18 anos no momento da 
candidatura. 
 
Documentos necessários a apresentar: 
 
1. Boletim de candidatura 
1.1 do atleta 
1.2 do clube 
 
2. Cartão de atleta da época desportiva (original e 
fotocópia) correspondente ao período abrangido pelo 
Passe, emitido pela respectiva Associação/Federação 
3. Uma Fotografia 
4. Bilhete de Identidade (original e fotocópia) 
 
Data limite de candidatura 
Até ao dia 15 de Outubro 
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SUB-PROGRAMA B2 

FINANCIAMENTO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
DE JOVENS ATLETAS FEDERADOS 

 
... dos jovens com idade não superior a 16 anos, no 
momento da candidatura... 
 
 

PROGRAMA C 
ORGANIZAÇÃO DE GRANDES 

EVENTOS DESPORTIVOS 
 
Prazo de Candidatura: 
Até ao dia 15 de Novembro ou até 90 dias anteriores à 
data de realização do evento. 
 
 

PROGRAMA D 
AQUISIÇÃO DE VIATURA 

 
Nota: Desde que o apoio seja concedido, uma nova 
candidatura só pode ocorrer após dois anos. 
 
 

PROGRAMA E 
PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÕES DESPORTIVAS 

EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS RELEVANTES 
 
Prazo de Candidatura 
Até ao dia 15 de Novembro ou até 90 dias anteriores à 
data de participação em Competição Internacional. 
 
 

PROGRAMA G 
AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS 

 
Comparticipação financeira 
 
O limite de comparticipação financeira do Município 
será de 200.000$00.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

APOIO A PROJECTOS ESCOLARES 
 
 

“Projectos Educação, Sociedade e Cidadania 
Ano lectivo 2000/2001 

 
No âmbito do programa Melhor Ensino, Mais 
Educação, Melhor Qualidade de Vida, pretende o 
Município apoiar projectos escolares na área de 
“Educação, Sociedade e Cidadania” como forma de 
incentivo à realização de práticas pedagógicas 

inovadoras, que visem o desenvolvimento pessoal e 
social e a formação para cidadania. 
 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. A presente ficha de candidatura destina-se aos 
estabelecimentos escolares da rede pública (Escolas 
Básicas do 1º, 2º e 3º ciclos, Escolas Secundárias e 
Técnico-profissionais), da área geográfica do Município 
de Odivelas, que pretendam desenvolver um projecto na 
área da “Educação, Sociedade e Cidadania”. 
 
2. Neste âmbito poderão ser apresentados projectos 
escolares sobre diversas temáticas: Educação 
Ambiental, Educação para a Defesa do Consumidor, 
Educação para os Direitos Humanos, Educação para o 
Exercício da Cidadania, Educação Intercultural / 
Multicultural, Educação para a Prevenção Rodoviária, 
Educação para a Saúde, entre outras. 
 
3. Cada Escola só poderá apresentar um projecto na área 
de “Educação, Sociedade e Cidadania”. 
 
4. A ficha de candidatura do projecto escolar deverá ser 
assinada pelo Coordenador do projecto e pela Direcção 
da Escola. 
 
5. No caso das Escolas terem Projecto Educativo ou 
Projecto da Área Escola com predominância da vertente 
“Educação Sociedade e Cidadania” deverão anexar 
cópia ao formulário de candidatura. 
 
6. As escolas que se candidataram no ano lectivo 
anterior a projectos de continuidade nesta área, se 
pretenderem obter apoio financeiro e/ou logístico no 
presente ano lectivo, deverão apresentar uma nova 
candidatura com explicitação dos objectivos, plano de 
actividades e orçamento deste ano. 
 
7. Após a recepção do projecto, os Técnicos do 
Município responsáveis pelo acompanhamento do 
mesmo, poderão ter necessidade de se deslocar à escola 
ou de convocar reuniões com os docentes 
coordenadores do projecto, para clarificação de alguns 
aspectos e/ou recolha de dados complementares. 
 
8. Na apreciação das candidaturas serão tidos em 
consideração os seguintes critérios: 
 
• Clareza e precisão na apresentação do projecto 
• Originalidade e criatividade do projecto 
• Articulação com o projecto educativo de escola ou 
com o plano de actividades 
• Natureza do projecto, (disciplinar, interdisciplinar, 
clube, área escola ou outra) 
• Área(s) disciplinar(es) envolvida(s) 
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• Definição dos objectivos específicos que se pretende 
alcançar com a execução do projecto; 
• Explicitação e fundamentação das actividades a 
desenvolver 
• Número de alunos dinamizadores do projecto 
• Número de alunos beneficiários do projecto 
(designadamente o Número de alunos com necessidades 
educativas especiais). 
• Número de professores envolvidos 
• Duração e continuidade do projecto 
• Ligação à comunidade 
• Ser desenvolvido em parceria com outras instituições 
• Disponibilidade da escola em participar em acções de 
divulgação e troca de experiências que o Município 
venha a organizar nesta área. 
 
9. O apoio ao projecto poderá ser financeiro e/ou 
material e/ou logístico. Salienta-se que para além do 
apoio da Autarquia que é subsidiário, a escola deverá 
requerer apoios a outras organizações de modo a 
viabilizar o projecto. 
 
10. Calendarização: 
 
• A escola deve enviar a sua candidatura até 30 de 
Novembro 2000. 
• A apreciação das candidaturas pelos Técnicos do 
Município ocorre até 28 de Fevereiro 2001. 
• A formalização/comunicação às escolas do apoio 
concedido pelo Município é feita até 31 de Março de 
2001. 
 
11. A Ficha de Candidatura deverá ser enviada 
para: 
Divisão de Educação e Juventude 
Rua José Malhoa N.º 10 A 
2675 Odivelas 
 
Telefone: 21 934 46 90 
Fax: 21 934 46 99 (...)”  

 
 
 

“Projectos Global de Educação Pré-Escolar 
Ano lectivo 2000/2001 

 
INTRODUÇÃO 
 
Um projecto educativo permite ampliar os saberes das 
crianças, implica um conjunto diversificado de 
oportunidades de aprendizagem e integra a abordagem 
de diferentes áreas de conteúdo, podendo ainda alargar a 
diversidade do processo interactivo, ao apelar para a 
participação de outros adultos da instituição e da 
comunidade. 
 

Por isso, o Município de Odivelas através da Divisão de 
Educação e Juventude pretende incentivar e apoiar o 
desenvolvimento de projectos a nível da educação pré-
escolar, contribuindo desta forma uma melhor qualidade 
do processo educativo de desenvolvimento pessoal e 
social das crianças. 
 
 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. A presente candidatura destina-se aos Jardins de 
Infância da rede pública da área geográfica do 
Município de Odivelas, que desenvolvam um projecto 
global com conjunto diversificado de actividades 
agrupadas num tema comum, promovendo a ligação ao 
meio sociocultural do concelho. 
 
2. A candidatura consta de um formulário (ficha de 
candidatura) que deverá ser devidamente preenchido e 
subscrito pelo(a) Coordenador(a) do Projecto e pelo 
responsável pela direcção do estabelecimento de ensino. 
 
3. Os Jardins de Infância que se candidataram no ano 
lectivo anterior com um projecto de continuidade, se 
pretenderem obter apoio financeiro e/ou logístico no 
presente ano lectivo, deverão apresentar uma nova 
candidatura com explicitação dos objectivos, plano de 
actividades e orçamento. 
 
4. Após recepção do projecto, os Técnicos do Município 
responsáveis pelo acompanhamento do mesmo, poderão 
ter necessidade de reunir com a educadora responsável 
do projecto para obter informações complementares. 
 
Na apreciação do projecto serão tidos em conta os 
seguintes critérios: 
 
• Número de alunos 
• Número de educadores/professores e pais abrangidos 
• Duração 
• Ligação à comunidade 
• Estabelecimento de parcerias 
• Articulação entre objectivos e acções previstas 
• Áreas temáticas envolvidas 
• Diversidade das actividades 
 
Será ainda tido em conta, como factor valorativo do 
projecto, a disponibilidade do Jardim de Infância em 
participar em acções de divulgação e troca de 
experiências que o Município venha a organizar. 
 
 
5. Calendário: 
 
• A recepção dos projectos é até 30 de Novembro de 
2000.  
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• A apreciação das candidaturas pelos Técnicos do 
Município ocorre até 28 de Fevereiro de 2001 
• A formalização/comunicação aos Jardins de Infância 
do apoio concedido pelo Município será efectuada  até 
31 de Março de 2001. 
 
 
6. A Ficha de Candidatura deverá ser enviada até 30 
de Novembro/2000 para: 
 
 
Divisão de Educação e Juventude 
Rua José Malhoa, N.º 10 A 
2675 Odivelas 
 
Telefone: 21 934 46 90 
Fax: 21 934 46 99 
...”  

 
 
 

“Projectos Global de Associações de Pais 
Ano lectivo 2000/2001 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Município de Odivelas reconhece a importância do 
envolvimento dos pais no processo escolar, através da 
sua participação nas diferentes actividades 
Socioculturais do Projecto Educativo da Escola. 
 
As Associações de Pais são a forma organizada da 
implicação efectiva dos pais na formação e 
desenvolvimento psicossocial das crianças e jovens. 
 
É com base nesta certeza, que o Município pretende 
apoiar Projectos Globais das Associações de Pais, que 
tenham como preocupação de fundo o enriquecimento e 
a qualificação do processo educativo. 
 
 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. A presente candidatura destina-se às Associações de 
Pais que pretendam apresentar um projecto escolar,  
com vista à contribuição para um Projecto Educativo da 
Escola participado pelos diferentes parceiros educativos. 
 
2. Só poderão candidatar-se as Associações de Pais que 
possuem Estatutos publicados em Diário da República e 
cartão de pessoa colectiva com número de contribuinte. 
 
3. O projecto  a apresentar para apoio ao Município, 
deverão ter o parecer favorável dos órgãos de direcção 
da respectiva escola.  
 

4. A candidatura consta de um formulário (ficha de 
candidatura)  que deverá ser devidamente preenchido e 
subscrito pelo Coordenador(a) do projecto e pelo órgão 
de gestão do estabelecimento de ensino. 
 
5. A ficha de candidatura  do projecto deverá ser 
integralmente preenchida e incluir em anexo uma 
fotocópia dos Estatutos da Associação de Pais e uma 
fotocópia do cartão de contribuinte. 
 
6. Após a recepção do projecto os Técnicos do 
Município poderão ter necessidade de reunir com a 
Associação de Pais para obter informações 
complementares. 
 
7. Na análise do projecto serão tidos em conta os 
seguintes critérios: 
 
• Número de alunos envolvidos 
• Número de educadores/professores e pais abrangidos 
• Duração 
• Ligação à comunidade 
• Estabelecimento de parcerias 
• Articulação entre objectivos e acções previstas 
• Áreas temáticas envolvidas 
• Diversidade das actividades 
 
8. Será ainda tido em conta, como factor valorativo do 
projecto, a disponibilidade da Associação de Pais para 
participar em acções de divulgação e troca de 
experiências que o Município venha a organizar. 
 
 
9.Calendário: 
 
• A recepção dos projectos é até 30 de Novembro de 
2000. 
• A apreciação das candidaturas pelos Técnicos do 
Município ocorre até 28 de Fevereiro de 2001 
• A formalização/comunicação às escolas é feita até 31 
de Março de 2001. 
 
 
8. A Ficha de Candidatura deverá ser enviada até 30 
de Novembro/2000 para: 
 
 
Divisão de Educação e Juventude 
Rua José Malhoa, N.º 10 A 
2675 Odivelas 
 
Telefone: 21 934 46 90 
Fax: 21 934 46 99 
...”  
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“Programa “Património Cultural” 
 

Escolas do Concelho de Odivelas 
 

Normas de Participação  
 
1. Esta ficha de candidatura destina-se a todas as escolas 
que pretendam desenvolver Projectos de Património 
Cultural. 
 
2. Estes projectos visam um melhor e mais amplo 
conhecimento das localidades e freguesias do Concelho 
de Odivelas, nos seus mais variados aspectos, 
nomeadamente o histórico, o patrimonial, o etnográfico, 
o cultural e o recreativo, devendo abranger áreas como: 
 
- História e Etnografia do Concelho 
- Toponímias  
- Património Edificado 
- Património Industrial 
- Património Cultural 
- Pessoas relevantes 
- Artes e ofícios tradicionais 
- Tradições locais 
- Tradição oral 
 
3. A Divisão de Cultura e Património Cultural apreciará 
os apoios requeridos pelas escolas para a execução dos 
seus projectos. Do resultado da apreciação poderá o 
Município de Odivelas apoiar financeiramente esses 
projectos. 
 
4. A aprovação dos projectos será feita de acordo com o 
Plano de Actividades do Município de Odivelas e com a 
dotação orçamental prevista para o projecto “Património 
Cultural”. 
 
5. As escolas que obtenham os apoios requeridos, 
deverão apresentar um relatório sobre a execução dos 
projectos até ao final do ano lectivo condição 
indispensável para que a autarquia continue a apoiar o 
projecto do ano seguinte. Desse relatório deve constar: 
 
- a informação necessária à avaliação das acções 
executadas; 
- a aplicação das verbas atribuídas.  
 
6. O Município de Odivelas apoiará apenas um projecto 
por escola. 
 
Critérios de selecção:  
 
① Criatividade do projecto 
 
Este é um critério que valoriza o aspecto inovador e 
inventivo de cada escola. Procura levar professores e 
alunos a ocupar um lugar mais interventivo na 

divulgação do património cultural, ultrapassando a 
barreira de meros espectadores. Aos educadores e 
educandos cabe, não só, a responsabilidade de divulgar, 
como de acrescentar algo mais à comunidade em que se 
encontram inseridos; 
 
② Originalidade do projecto 
 
Este parâmetro analisa a singularidade e novidade das 
candidaturas ao projecto do património. A escola deve 
procurar construir algo mais que uma simples iniciativa 
de carácter recreativo para as crianças. Ou seja, importa 
com esta dimensão, observar a capacidade de reflexão 
por parte das escolas sobre o património histórico-
cultural; 
 
③ A população envolvida 
 
Neste parâmetro, a avaliação assenta, principalmente, 
no número de indivíduo envolvidos no projecto 
(Professores, alunos, auxiliares, etc.). Igualmente, os 
projectos serão considerados segundo a sua abrangência 
e alcance espacial. Assim, para além dos projectos se 
encontrarem direccionados para o meio escolar, o 
envolvimento dos pais ou mesmo da população local, 
irá pesar na ponderação  do subsídio a conceder; 
 
 
④ Ligação ao meio 
 
Directamente relacionada com o parâmetro anterior, o 
critério de ligação ao meio tem como intuito diferenciar 
iniciativas que apenas se realizam no interior do meio 
escolar e, outras, que procuram integrar o meio em que 
se insere a escola. Nomeadamente, projectos que 
fomentem a capacidade de intervenção da e para a 
comunidade. 
 
 
⑤ Apresentação final do projecto 
 
A apresentação final do projecto analisa, globalmente, a 
forma é exposto o projecto no seu todo.  Desde o 
aspecto criativo à capacidade de interligação com toda a 
comunidade, este último critério, serve de demarcação 
entre projectos de maior ou menor visibilidade local. 
 
Observação: Valorizam-se os projectos que possam ser 
apresentados à comunidade sob a forma de colóquios, 
conferências e/ou exposições, para o que o Município 
disponibilizará instalações adequadas. 
 
 
Datas 
 
- Data de entrega dos projectos pelas escolas até 30 de 
Novembro de 2000 
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- Análise das candidaturas até 28 de Fevereiro de 2001 
- Formalização/comunicação às escolas será efectuada 
até 31 de Março de 2001 
 
Os projectos deverão ser entregues na Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas (Avenida D. 
Dinis, 96-A/C, 2675-330 ODIVELAS). 
 
 
Para mais informações contactar 
 
Divisão de Cultura e Património Cultural/Biblioteca 
D.Dinis 
Dr.ª Ana Paula Santos 
Telefone:  21 934 36 29 
Fax: 21 933 13 68 
...”  

 
 
 

“Programa “VIVER O TEATRO” 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS PROJECTOS 
VOCACIONADOS PARA A ÁREA DO TEATRO 

 
ESCOLAS DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
 
Normas de Participação 
 
1. Esta ficha de candidatura destina-se a escolas que 
pretendam desenvolver Projectos ou Companhias de 
Teatro no seio da comunidade escolar. 
 
2. A Divisão de Cultura e Património Cultural apreciará 
os projectos apresentados e os apoios requeridos pelas 
escolas para a execução dos mesmos. Do resultado da 
apreciação poderá o Município de Odivelas atribuir um 
subsídio num limite máximo de 350.000$00. 
 
3. A aprovação dos projectos será feita de acordo com o 
plano de actividades da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas e com a dotação orçamental 
prevista para o projecto “VIVER O TEATRO ”. 
 
4. As escolas que obtenham os apoios requeridos, 
deverão obrigatoriamente, apresentar um relatório sobre 
a execução dos projectos até dia 15 de Julho de 2001, 
bem como apresentar uma peça na mostra de teatro das 
escolas, a realizar durante o mês de Junho de 2001, e 
participar na respectiva abertura da mostra. A 
apresentação do relatório e da peça, são condições 
indispensáveis para que a autarquia continue a apoiar o 
projecto do ano seguinte. 
 
No relatório deve constar: 
 

- A informação necessária à avaliação das acções 
executadas; 
- A aplicação das verbas atribuídas; 
 
A peça de teatro será apresentada na própria escola em 
data a combinar entre os responsáveis do projecto e o 
Município; 
 
5. O Município de Odivelas apoiará apenas um projecto 
por escola. 
 
São critérios de avaliação para subsídio: 
 
- Originalidade e criatividade da peça a apresentar, ao 
nível de vertente dramático – pedagógico, cenografia e 
audiovisuais; 
 
- Criatividade e originalidade das acções e actividades a 
desenvolver pelo projecto;  
 
- Número de alunos envolvidos; 
 
- Ligação e inserção na comunidade escolar; 
 
Informações complementares 
 
1. Os projectos são entregues na Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas, Avenida D. Dinis, 96 – A/C 
2675-330 Odivelas; 
 
2. A data de entrega dos projectos pelas escolas é até 30 
de Novembro de 2000; 
 
3. A apreciação das candidaturas pelos Técnicos do 
Município ocorre até 28 de Fevereiro de 2001; 
 
4. A formalização/comunicação às escolas será 
efectuada até 31 de Março de 2001; 
 
5. A peça de participação na mostra de teatro nas 
escolas deverá ser apresentada em data a combinar no 
decorrer do mês de Junho; 
 
 
6. Para mais informações contactar: 
 
 
Divisão de Cultura e Património Cultural, 
João Rodrigues 
Tel. 21 934 61 00 
Fax. 21 934 61 98 
Telm. 96 690 77 79  
...”  
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“PROGRAMA “LEITURA E BIBLIOTECAS 
ESCOLARES” 

 
Normas de Participação 
 
1 – Este boletim de candidatura destina-se a Escolas do 
Ensino Básico do 1.º Ciclo que pretendam desenvolver 
projectos no âmbito das respectivas bibliotecas. 
 
2 – São objectivos gerais: 
 
- Motivar o contacto com os livros; 
- Criar o hábito da leitura; 
- Dinamizar as bibliotecas escolares. 
 
3 – A apreciação dos projectos será feita tendo em 
consideração o Plano de Actividades do Município de 
Odivelas e a dotação orçamental prevista para o 
Programa “Leitura e Bibliotecas Escolares”. 
 
4 – A Divisão de Cultura e Património Cultural 
encarregar-se-á de apreciar os apoios requeridos pelas 
Escolas para a execução dos seus projectos. Do 
resultado da apreciação, poderá o Município de 
Odivelas: 
 
- Atribuir recurso financeiro para o projecto da 
biblioteca já existente; 
 
- Após o termo da fase de atribuição do recurso 
financeiro, e verificada a existência de saldo 
remanescente, atribuir proporcionalmente este valor – o 
qual se converterá na aquisição, por parte do Município, 
de documentos ou equipamentos considerados 
prioritários – entre as escolas que se candidataram ao 
projecto; 
 
- Prestar colaboração técnica no que diz respeito à 
organização das bibliotecas e ao tratamento do acervo 
documental, através do SABE – Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares –, sob a responsabilidade dos 
técnicos da Biblioteca Municipal D. Dinis; 
 
- Conceder apoio na organização das actividades de 
animação das bibliotecas escolares, designadamente 
através dos programas “Os Escritores nas Escolas” os 
quais contam com divulgação própria junto às Escolas 
do Ensino Básico do 1.º Ciclo. 
 
5 – As Escolas que obtenham os apoios requeridos, 
mesmo que parcialmente, deverão apresentar um 
relatório sobre a execução dos projectos até o final do 
ano lectivo, condição indispensável para que o 
Município continue a apoiar o projecto nos anos lectivos 
seguintes. Nesse relatório, deve constar: 
 
- Informação necessária à avaliação das acções; 

- Informação sobre a aplicação das verbas atribuídas; 
- Prognóstico de necessidades a serem tidas em 
consideração no projecto do ano lectivo seguinte.  
 
6 – O Município de Odivelas apenas apoiará um 
projecto por escola. 
 
7 – São critérios de selecção: 
 
- O número de alunos envolvidos no projecto; 
- A coerência interna do projecto; 
- A adequação do projecto aos níveis de ensino; 
- As actividades de dinamização envolvidas no projecto; 
- A ligação do projecto à comunidade local. 
 
8 – Informações complementares: 
 
- Os projectos deverão ser entregues na Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas – Avenida D. 
Dinis, 96 A-C, 2675-330 Odivelas; 
 
- A data de entrega: até 30 de Novembro de 2000. 
- A apreciação das candidaturas pelos Técnicos do 
Município ocorre até 28 de fevereiro de 2001 
 
- A formalização/comunicação às Escolas será efectuada 
até 31 de Março de 2001; 
 
Para mais informações, contactar: 
 
Divisão de Cultura e Património Cultural/ Biblioteca 
D.Dinis 
Telefone 21 9343629   Fax – 219331368 
Dr.º Júlio Nogueira 
...” 
 
(Aprovados por unanimidade) 

 
 
 

TRANSPORTES 
 
 

ALTERAÇÃO PARCIAL DO PERCURSO DA 
CARREIRA URBANA 2 NA FREGUESIA DA 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Proposta de alteração do percurso da Carreira Urbana 2 
da Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, para melhorar a 
ligação em transportes públicos colectivos da parte 
baixa daquela Freguesia à cidade de Odivelas, para “... 
que a referida carreira após entrar na Rua Comandante 
Augusto Castilho, vire à direita e desça a Rua D. Afonso 
Henriques, virando à esquerda e percorrendo as Ruas 
Mestre de Avis, D. Nuno Álvares Pereira e Padre 
Manuel da Nobrega, virando no final desta à direita para 
a Rua Padre José Anchieta, onde retomará o seu 
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percurso actual.(...)”. Nos termos da informação dos 
serviços. Deverá ser solicitada à Rodoviária de Lisboa a 
alteração do percurso em conformidade com a proposta. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MUDANÇA DE LOCAL DA PRAÇA DE TÁXIS 
EM CASAL NOVO, CANEÇAS 

 
Proposto dar parecer favorável à alteração permanente 
do local de estacionamento dos táxis com as matrículas 
64-12-LI e 11-63-MZ do Casal Novo para o Bairro 
Moinho do Baeta, na Rua do Brasil, comunicando à 
DGTT a alteração da localização da Praça de Táxis, nos 
termos das informações dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
 

PROCESSO N.º 356/00/PO-DOM 
PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO BAIRRO DE SANTA 
MARIA. 
Junta de Freguesia da Pontinha 
 
Proposto transferir para a Junta de Freguesia da 
Pontinha os meios financeiros necessários aos trabalhos 
de pavimentação de Rua no Bairro de Santa Maria, no 
valor de 1.264.200$00 (um milhão, duzentos e sessenta 
e quatro mil e duzentos escudos), com IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao 
abrigo do artº 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, nos termos da 
informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 353/00/OL-DOM 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO, RECONSTRUÇÃO 
DO RINGUE 1º DE MAIO, PINTURA DA FONTE 
LUMINOSA E AQUISIÇÃO DE PILARETES 
Junta de Freguesia do Olival Basto 
 
Proposto transferir para a Junta de Freguesia de Olival 
Basto os meios financeiros necessários às aquisições de 
materiais para execução de Parque de Estacionamento, 
reconstrução do Ringue 1º de Maio, pintura da Fonte 
Luminosa e aquisição de pilaretes, no valor de 
759.196$00 (setecentos e cinquenta e nove mil, cento e 

noventa e seis escudos), com IVA incluído, celebrando-
se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo do 
artº 27º do Protocolo de Delegação de Competências nas 
Juntas de Freguesia, nos termos da informação dos 
serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E COMPARTICIPAÇÕES 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Proposto atribuir ao Clube Atlético e Cultural um 
subsídio no valor de 1.500.000$00 (um milhão e 
quinhentos mil escudos), no âmbito do PADO – 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo, 
Programa C, Organização de grandes eventos 
desportivos, nos termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE FAMÕES 
 
Proposto atribuir ao Agrupamento de Escuteiros de 
Famões, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil de Odivelas – PAJO, um 
subsídio no valor total de 500.000$00 (quinhentos mil 
escudos) e distribuído pelos seguintes programas: 
 
Programa A (Actividade Regular) 100.000$00 
Programa H (Grandes Iniciativas) 400.000$00 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE 
DE OLIVAL BASTO 

 
Proposta para ratificar o despacho do Senhor Presidente 
datado de 28 de Setembro de 2000, de cedência do 
transporte solicitado pelo Centro de Dia para a Terceira 
Idade de Olival Basto, destinado à concretização de um 
passeio ao Algarve, sendo o valor do serviço de 
transporte de 180.000$00 (cento e oitenta mil escudos), 
nos termos da informação dos serviços. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 1 – Nº 15 3 a 16 de Outubro de 2000  581 

 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE 
DO OLIVAL BASTO 

 
Proposto atribuir ao Centro de Dia para a Terceira Idade 
de Olival Basto, um subsídio no valor de 200.000$00 
(duzentos mil escudos) para apoio na aquisição de 
equipamento (Máquina de café), nos termos da 
informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DA IGREJA DAS PATAMEIRAS 

 
Proposto atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Santíssimo Nome de Jesus de Odivelas um 
subsídio no valor de 7.000.000$00 (sete milhões de 
escudos) e inscrever na proposta de orçamento para o 
ano 2001 a verba de 8.196.200$00 (oito milhões, cento 
e noventa e seis mil e duzentos escudos) destinada a 
apoiar a 3ª fase da construção da Igreja das Patameiras, 
ficando a respectiva atribuição dependente de 
deliberação da Comissão Instaladora. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS 
E IDOSOS DO BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Proposto atribuir à Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Bairro de Santo Eloy, na 
Pontinha, um subsídio no valor de 200.000$00 
(duzentos mil escudos), como forma de apoio à despesa 
que a instituição teve de efectuar na aquisição de um 
computador. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 
Proposto atribuir à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Pontinha um subsídio no 
valor de 3.373.809$00 (três milhões, trezentos e setenta 
e três mil, oitocentos e nove escudos), para liquidação 
de despesas efectuadas na remodelação da camarata do 
quartel daquela Corporação de Bombeiros da Pontinha. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 
Proposto atribuir à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Pontinha um subsídio 
especial extraordinário no valor de 1.000.000$00 (um 
milhão de escudos), para apoio ao pagamento de 
dívidas, nos termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 
 

PROCESSO N.º 885/IP/LO 
INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO 
OLIVAL BASTO 
Eugénia Emília Silva Lopes 
 
Proposta no sentido de informar a requerente no 
processo n.º 885/IP/LO, da informação prévia proferida 
relativamente ao pedido formulado, sobre a 
possibilidade de urbanizar, uma parcela de terreno 
situado em Olival Basto, junto às instalações da 
empresa Barraqueiro e em frente ao posto de 
abastecimento de combustível da GALP, que se 
considera possível uma intervenção na parcela indicada, 
nas seguintes condições: 
 
 
“...a) Deverão ser mantidos os padrões urbanísticos 
existentes na malha urbana onde a pretensão se insere, 
nomeadamente em termos de cérceas e índices de 
construção. Os alinhamentos existentes poderão vir a 
sofrer redefinição, devido à provável necessidade de 
alargamento dos arruamentos que delimitam a parcela; 
b) Pese embora o uso dominante deve estar relacionado 
com a actividade industrial, poderá aceitar-se a 
existência de actividades não relacionadas com indústria 
(nomeadamente habitação), numa percentagem até 25% 
da área total de construção; 
c) Caso se pretenda instalar no local unidades 
industriais, as mesmas não poderão ser poluentes e/ou 
causadoras de incómodos, devendo preferencialmente 
optar-se por indústrias das classes C ou D.(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 2249/L 
ALTERAÇÃO DE PORMENOR DO ALVARÁ 15/96 
Construções Arnaldo Dias, Lda. 
 
Proposta de alteração de pormenor ao alvará de 
loteamento 15/96, requerida a folhas 2089, com base 
nos n.ºs 4 e 5, art.º 36º do Decreto-Lei 448/91, bem 
como a alteração da cláusula 6ª do mesmo alvará, 
passando a ter a seguinte redacção: 
 
“...SEXTA – A execução das obras referidas na cláusula 
Quinta, será da competência do titular do Alvará, 
ficando o licenciamento das construções referentes aos 
lotes 1 a 38 condicionado à prévia prestação de uma 
caução adicional, para garantia das obras em causa, no 
valor de 145.000.000$00 (cento e quarenta e cinco 
milhões de escudos)”, nos termos das informações dos 
serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 21.965/L 
ESTUDO DE LOTEAMENTO, RAMADA 
Indusin, Sociedade Imobiliária, Lda. 
 
Proposto emitir parecer desfavorável aos elementos 
apresentados com o requerimento a folhas 944 do 
processo n.º 21.965/L, bem como aprovar as condições 
de reformulação do estudo de loteamento, para uma 
parcela de terreno situada em Troviscais de Cima, 
Amoreira, na Ramada, conforme proposta dos serviços 
constante na informação de folhas 978 a 981 do mesmo 
processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 30.374/L/OC 
ESTUDO DE LOTEAMENTO, PONTE DA BICA, 
CANEÇAS 
Atomical – Construções Civis, Lda. 
 
Proposto aprovar o estudo de loteamento para uma 
parcela de terreno, com uma área total de 2.720m2, 
situada junto à Rua Serpa Pinto, na zona da Ponte da 
Bica, freguesia de Caneças, apresentado a (fls. 67 a 112, 
com o aditamento a fls. 131, do processo), ao abrigo do 
disposto no art.º 13º, do Decreto-Lei 448/91, de 29 de 
Novembro, na condição de ser paga a compensação 
prevista no n.º 3, do art.º 26º, da Tabela de Taxas, pelo 
não cumprimento do previsto na Portaria 1182/92, no 
que se refere à área de cedência para Equipamentos de 
Utilização Colectiva, nos termos da informação dos 
serviços a folhas 136 e 137. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º 33.234/U 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, QUINTA DO PINHAL, CANEÇAS 
Delfim Gonçalves do Rego 
 
Proposto aprovar a recepção definitiva das obras de 
urbanização tituladas pelo Alvará 6/85, bem como 
homologar o auto de vistoria constante a fls. 158, 
cancelar a garantia bancária nº 4.211/87 emitida pelo 
Banco Crédito Predial Português e cancelar a hipoteca 
sobre os lotes 5 e 6, nos termos da informação dos 
serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 35.416/IP/LO 
INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO EM 
CANEÇAS  
JAIME MANUEL DOS SANTOS LEOTE DO REGO 
 
Proposto aprovar a informação prévia de loteamento de 
uma propriedade com 2960m2, situada em Caneças, 
perto da Escola EB 2 de Caneças e confinante com a 
E.N. 250, nos termos da informação dos serviços a 
folhas 31 a 33 do processo n.º 35.416/IP/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROPOSTA DE DESOCUPAÇÃO DO PRÉ-
FABRICADO Nº 18 E BARRACAS ADJACENTES AO 
PRÉ-FABRICADO Nº 23 DO BAIRRO MUNICIPAL DA 
ARROJA 
 
Proposta no sentido de se proceder a notificação para 
desocupação do pré-fabricado nº 18 e demolição dos 
anexos adjacentes ao pré-fabricado nº 23, sitos no 
Bairro Municipal da Arroja, nos termos da informação 
dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
BAIRRO DO TRIGACHE 
OCUPAÇÃO DA CASA Nº 27 
 
Proposto notificar o agregado familiar da Senhora D. 
Dora Fonseca Balão para a desocupação imediata da 
habitação nº 27 sita no Bairro do Trigache, Famões, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 2000.09.22 
Autorização para pagamento à Brisa – Auto Estradas de 
Portugal, de reembolso referente a visita de Dirigentes 
Municipais à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 
no valor de 5.900$00, nos termos da informação n.º 
74/DAF/JF/00 de 22.09.2000. 
 
Data de despacho: 2000.09.22 
Autorização para pagamento aos CTT – Correios de 
Portugal, de reembolso referente ao pagamento de 
apartado, no valor de 2.800$00, nos termos da 
informação n.º 52/SEAD/00 de 2000.09.21. 
 
Data de despacho: 2000.09.27 
Autorização para pagamento à empresa Adlis, da factura 
n.º 1328 de 06.09.2000, referente ao 1º Auto de 
Medição da Empreitada de Remodelação das 
Instalações na Av. D. Dinis, 96-C, em Odivelas, no 
valor de 26.429.277$00. 
 
Data de despacho: 2000.09.29 
Autorização para pagamento aos CTT – Correios de 
Portugal, da factura n.º 5000002966 de 31.08.2000, no 
valor de 1.382.131$00. 

 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Construção 
 
 
Processo n.º 24.220/OCP/OC 
Nome: Construções Abrilar, Lda. 
Local: Rua Alfredo Ruas, Lote 68, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.01.2000 
 
 

Processo n.º 40.824/OCP 
Nome: José Luis Santos Nunes 
Local: Rua O, Lote 2 a 19, 
Campos de Caneças, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.04.2000 
 
Processo n.º 5.593/OCP 
Nome: Maria de Lurdes Esteves Magalhães 
Local: Rua Clementina Carneiro de Moura, nº 1, r/c 
Dtº, 
Arroja, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.06.2000 
 
Processo n.º 5.593/OCP 
Nome: Vidal Joaquim de Barros Batista 
Local: Rua Clementina Carneiro de Moura, nº 1, 1º 
Esq., 
Arroja, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.06.2000 
 
Processo n.º 31.983/OCP/OC 
Nome: Ricardo Alexandre Silva Antunes 
Local: Rua Padre Cruz, Lote 104, 
Casal do Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.06.2000 
 
Processo n.º 35.501/OCP/OC 
Nome: Carlos Barata dos Santos, Lda. 
Local: Rua do Alto, Lote 220, 
Casal do Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.06.2000 
 
Processo n.º 32.360/OCP/OC 
Nome: José Nunes Soares 
Local: Urbanização dos Bravios, Lote 9, 
Casal Novo, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 29.06.2000 
 
Processo n.º 35.418/OCP/OC 
Nome: Sopalmeira - Sociedade de Empreendimentos 
Imobiliários, Lda. 
Local: Quinta das Pretas, Lote 1, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 29.06.2000 
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Processo n.º 32.369/OCP/OC 
Nome: Castelão & Fontoura – Construção Civil, Lda. 
Local: Urbanização dos Bravios, Lote 19, 
Casal Novo, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.07.2000 
 
Processo n.º 357/OP/GI 
Nome: José Henrique Silva Fernandes 
Local: Rua dos Bons Amigos, Lote 341, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.07.2000 
 
Processo n.º 128/OP/GI 
Nome: Daniel Matias Maio 
Local: Rua do Bispo, Lote 307, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.08.2000 
 
Processo n.º 34.257/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 29 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 31.08.2000 
 
Processo n.º 525/OP/GI 
Nome: Fernando dos Santos Cardoso 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 58, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
 
Processo n.º 34.259/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 28 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
 
Processo n.º 34.262/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 26 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
 
 

Processo n.º 34.264/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 25 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
Processo n.º 34.265/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 24 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
Processo n.º 34.267/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 23 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
Processo n.º 34.268/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 22 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
Processo n.º 34.270/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 21 A, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2000 
 
Processo n.º 32.058/OCP/OC 
Nome: Maria Augusta dos Santos 
Local: Rua Quinta da Silveira, Lote 572, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 10.09.2000 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
 
Processo n.º 5.361 
Nome: José Domingos da Conceição Martins 
Local: Av. D. Dinis, nº 11, r/c Dtº, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.10.1999 
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Processo n.º 35.148/OCP 
Nome: Domingos Peixeiro Coelho 
Local: Rua de Santo Eloy, nº 29-A, Loja E, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 20.06.2000 
 
Processo n.º 2.765/OCP/OC 
Nome: João Paulo dos Santos Rego Oliveira Fresco 
Local: Praceta dos Cravos, nº 5, 1º Dtº, 
Arroja 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.09.2000 
 
 
Processo n.º 30.050/OCP/OC 
Nome: Construções Gabriel & Ferreira, Lda. 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 62, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.09.2000 
 
 
Processo n.º 30.837/OCP/OC 
Nome: Mundiplanos - Planeamento e Construção, S.A. 
Local: Rua C, Lote 67, Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.09.2000 
 
 
Processo n.º 32.013/OCP/OC 
Nome: Construalvelos-Obras Públicas e Construção 
Civil, Lda 
Local: Quinta Nova, Lote 6, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.09.2000 
 
 
Processo n.º 40.546/OCP 
Nome: Arménio Gonçalves da Silva 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, Lote 15 A, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.09.2000 
 
 
Processo n.º 30.081/OCP/OC 
Nome: Construções Azevedo e Amaro, Lda. 
Local: Rua C, Bons Dias, Lote 72, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.09.2000 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 

Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 
 

Informação n.º 1399/DSC/DD/SADD/00 
Data de despacho: 00/09/19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à firma Joaquim José 
Honrado Cid, do valor de 213.000$00, referente ao 
serviço de transporte no XX Torneio Internacional de 
Futebol Infantil. 
 
Informação n.º 1463/DSC/DCPC/00 
Data de despacho: 00/09/19 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Produções 
Teatrais, Lda – O Vermelho e o Negro, do valor de 
2.020.000$00 + 17% IVA, referente a apresentação da 
peça de teatro “Auto da Cananea” de Gil Vicente, e 
pagamento de 465.000$00 ao restaurante Jerónimo & 
Silva, Casa dos Caracóis, por fornecer as refeições 
durante o período de ensaios. 
 
Informação n.º 137/VCL/00 
Data de despacho: 00/09/20 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao restaurante “O Caçoilo 
Preto” referente a um almoço realizado com a 
comunicação social, no valor de 37.580$00. 
 
Informação n.º 1423/DSC/DD/00 
Data de despacho: 00/09/21 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao Clube Académico de 
Odivelas, do valor de 30.000$00 referente aos centros 
de treino e desenvolvimento desportivo. 
 
Informação n.º 1424/DSC/DD/00 
Data de despacho: 00/09/21 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao Clube Académico de 
Odivelas, do valor de 75.000$00 referente aos centros 
de treino e desenvolvimento desportivo. 
 
 
Informação n.º 1502/DSC/DCPC/00 
Data de despacho: 00/09/22 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Verylight, do 
valor de 1.125.000$00 + 17% IVA, referente ao aluguer 
de material de luz para a peça “Auto da Cananea”. 
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Informação n.º 236/DTO/DMIM/00 
Data de despacho: 00/09/22 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Sotervenda – 
Sociedade de Terraplanagens da Venda, Lda., do valor 
de 2.532.769$00 referente ao fornecimento e montagem 
de material eléctrico nas instalações do D.P.E. 
 
Informação n.º 310/BMDD/00 
Data de despacho: 00/09/25 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Eurostand – 
Stand e Decorações de Interiores, Lda., do valor de 
1.123.200$00 referente a aquisição de vitrines para 
exposições. 
 
Informação n.º 1516/DSC/DCPC/00 
Data de despacho: 00/09/29 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da execução do material de 
promoção da feira do livro, no valor de 4.901.668$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1398/DSC/DD/SADD/00 – 14.09.00 
Data de despacho: 18.09.00 
Assunto: XX Torneio Internacional de Futebol Infantil 
– “D. Ximenes Belo “. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de Factura a Joaquim Cid no valor de 
267.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1400/DSC/DD/SADD/00 – 14.09.00 
Data de despacho: 18.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura do Jornal Record no valor de 
64.350$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1401/DSC/DD/SADD/00 – 14.09.00 
Data de despacho: 18.09.00 
Assunto: 62ª Volta a Portugal em Bicicleta. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura do Jornal Record no valor de 
93.600$00 com IVA incluído. 
 
 
Informação n.º 1402/DSC/DD/SADD/00 – 14.09.00 
Data de despacho: 18.09.00 
Assunto: I Torneio Internacional de Futebol Sub 23, 
aditamento à Informação n.º 1144/DSC/DD/SADD/00, 
referente ao alojamento da Equipa de Futebol Clube de 
Barcelona no Hotel Praia. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
760.500$00 com IVA incluído. 
 
 
 

Informação n.º 1403/DSC/DD/SADD/00 – 14.09.00 
Data de despacho: 18.09.00 
Assunto: I Torneio Internacional de Futebol Sub 23. 
Aditamento à Informação n.º 1220/DSC/DD/SADD/00, 
referente ao serviço de Jantar no Restaurante Dom 
Rigolleto, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento, do valor de 164.400$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1415/DSC/DD/00 – 18.09.00 
Assunto: Pagamento a Maria Graciete Rodrigues dos 
Santos Silva. Adenda à Informação n.º 984/DSC/DD/00. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do valor de 90.000$00 isenta de IVA. 
Data de despacho: 19.09.00 
 
Informação n.º 1471/DSC/DCPC/00 – 18.09.00 
Data de despacho: 19.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Factura da Portugal 
Telecom referente ao CAO’S no valor de 8.142$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º 926/DSC/DEJ/SAEP/00 – 18.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do Subsídio de Suplemento 
Alimentar a Alunos Carenciados da Escola 1º Ciclo nº 1 
da Urmeira, no valor de 494.125$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 927/DSC/DEJ/SAEP/00 – 18.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Factura à Sociedade 
Portuguesa de Autores, no valor de 34.960$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 928/DSC/DEJ/00 – 18.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do Subsídio de Suplemento 
Alimentar ao Jardim de Infância da Pontinha, no valor 
de 184.375$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1417/DSC/DD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Aeróbica de Rua. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de Factura 
à Empresa Som Máximo, no valor de 614.250$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º 1422/DSC/DD/SADD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Factura à Casa Sena, 
Lda., no valor de 969.661$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º 1420/DSC/DD/SADD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura à empresa Turistejo, no valor de 
130.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1419/DSC/DD/SADD/00 – 19.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura à empresa Rodipress no valor 
702.000$00 com IVA incluído. 
Data de despacho: 20.09.00 
 
Informação n.º 1416/DSC/DD/SADD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura à empresa Ar Meios, do valor de 
100.152$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1429/DSC/DD/SADD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Divulgação da 62ª Volta a Portugal em 
Bicicleta. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Transportadora 
Central da Pontinha do valor de 15.210$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 1421/DSC/DD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Aeróbica de Rua. Envio de Recibo Acto 
Isolado, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento no valor de 140.400$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º 1473/DSC/DCPC/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Feira do Livro. Pagamento de Ateliers e 
Oficina do Conto. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
“Câmara dos Ofícios – Animação e Arquitectura, Lda” 
do valor de 516.000$00 + 17% IVA. 
 
Informação n.º 1479/DSC/DCPC/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Feira do Livro. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento a Joaquim 
Maralhas, Animador da Rádio Nova Antena no valor de 
210.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1476/DSC/DCPC/00 – 20.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Concerto Inatel. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Empresa 
ViaDistri do valor 45.000$00+17% IVA. 
 

Informação n.º 1450/DSC/DCPC/00 – 20.90.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Junho em Festa. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Empresa 
Contubos do valor 610.000$00+17% IVA. 
 
Informação n.º 1432/DSC/DD/00 – 20.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Jogo de Exibição Portugal Telecom x 
Dartmouith College, aquisição de Mastros de Bandeiras 
à Empresa Reforce – Estruturas Metálicas, Lda. Envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 42.012$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1425//DSC/DD/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 20.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo da Associação de 
Ténis de Lisboa, no valor de 150.000$00 isentos de 
IVA. 
 
Informação n.º 1441/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: “I Festa da Ginástica de Odivelas” Aquisição 
de Troféus à Empresa K Brinde no valor de 240.084$00 
com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º 1442/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo do Odivelas 
Futebol Clube, no valor de 390.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1443/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo dos Ingleses 
Futebol Clube, no valor de 5.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1447/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo do Desportivo 
Monte Real, no valor de 15.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1445/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo do Odivelas 
Futebol Clube, no valor de 305.000$00 isentos de IVA. 
Data de despacho: 22.09.00 
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Informação n.º 1448/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo da Associação 
Cultural e Recreativa da Mealhada, no valor de 
45.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1438/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Campeonato Nacional de Ginástica de 
Aeróbica. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Factura da empresa K 
Brinde, no valor de 259.553$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1446/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo do Clube Atlético 
das Patameiras, no valor de 100.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1437/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: Gala Internacional de Kick Boxing. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa K Brinde, no valor de 
52.358$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1440/DSC/DD/00 – 21.09.00 
Data de despacho: 22.09.00 
Assunto: 62ª Volta a Portugal em Bicicleta. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa K Brinde, no valor de 
8.190$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1503/DSC/DCPC/00 – 22.09.00 
Data de despacho: 25.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura ao Restaurante 
Mimena, no valor de 32.440$00 com IVA incluído. 
 
 
Informação n.º 45/JRS/00 – 19.09.00 
Data de despacho: 25.09.00 
Assunto: Código do Associativismo. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à empresa Calber Gráfica, do valor de 
79.560$00 com IVA incluído. 
 
 
Informação n.º 1514/DSC/DCPC/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 25.09.00 
Assunto: “Filmes & Fitas”. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao 
projeccionista, do valor de 53.500$00 com IVA 
incluído. 
 
 

Informação n.º 1455/DSC/DD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Troféu das Colectividades. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de recibo do Grupo de Atletismo da 
Pontinha, no valor de 255.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1460/DSC/DD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Toalha Branca, Lda., 
no valor 265.680$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1461/DSC/DD/SADD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura referente a Ana Maria 
Publicidade, no valor 7.020$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1462/DSC/DD/SADD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura referente a Ana Maria 
Publicidade, no valor 14.040$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1463/DSC/DD/SADD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Torneio Internacional Sub 23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura à empresa K Brinde no valor 
276.003$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1464/DSC/DD/SADD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Grande Prémio de Ciclismo da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa K Brinde, no valor de 71.663$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 950/DSC/DEJ/SAEP/00 – 22.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Subsídio de Auxílios 
Económicos a 3 Alunos Carenciados da Escola do 1º 
Ciclo do Ensino Básico nº 2 da Urmeira, no valor total 
de 17.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 952/DSC/DEJ/SAEP/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 26.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Subsídios para Material 
Didáctico e Fundo de Maneio ao Jardim de Infância da 
Urmeira, no valor total de 345.000$00 isentos de IVA. 
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Informação n.º 314/BMDD/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de Factura/Recibo da 
Associação de Contadores de Contos Populares relativo 
ao “Serão de Contadores Lusófonos”, no valor de 
90.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º 1537/DSC/DSCPC/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: “Filmes & Fitas”. Pedido de Adjudicação e 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de facturas ao Restaurante Mimena, no 
valor de 60.700$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1527/DSC/DCPC/00 – 26.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: Auditório Municipal da Póvoa de Santo 
Adrião, peça de Teatro “Histórias de Portugal”, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 400.000$00+5% IVA. 
 
Informação n.º 1498/DSC/DCPC/00 – 26.09.00 
Assunto: Exposição de Joalharia. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura/recibo à Espiga Dourada, Matos 
& Lopes, Lda., no valor de 40.000$00 com IVA 
incluído. 
Data de despacho: 28.09.00 
 
Informação n.º 1515/DSC/DCPC/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: Agenda Cultural de Agosto a Outubro. Envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Empresa NeroliDesign, do valor de 
514.800$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1517/DSC/DCPC/00 – 25.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: Feira do Livro. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da Viagem 
do Escritor Germano de Almeida à Empresa BM 
Viagens e Turismo, no valor de 313.679$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 1469/DSC/DD/00 – 26.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: “Troféu das Colectividades”. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de recibo do Paio Pires Clube no valor de 
20.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1472/DSC/DD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: Jogo de Basquetebol – Portugal Telecom x 
Dartmouth College. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de serviço 

de locução a Joaquim M. C. Maralhas, no valor de 
25.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1332/DSC/DD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Férias Desportivas. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de 
despesas ao Técnico José Augusto Neves no valor de 
3.118$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1474/DSC/DD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 28.09.00 
Assunto: Férias Desportivas. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa K Brinde, no valor de 42.120$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 325/BMDD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Aquisição de Material para a Biblioteca. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura à empresa Reinaldo 
Fernandes Higino Brindes Publicitários, no valor de 
318.825$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 326/BMDD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Aquisição de Material para a Biblioteca. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura à Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal, no valor de 11.720$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º 327/BMDD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Aquisição de Material para a Biblioteca. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura à Ferreira e Bento, no valor 
de 5.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 328/BMDD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Aquisição de Material para a Biblioteca. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura à empresa Paleiger 
Internacional Com. Audiovisuais, AS, no valor de 
75.348$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 329/BMDD/00 – 27.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: 1ª Feira do Livro do Município de Odivelas, 
sessão de Poesia. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à Empresa Veryligt, Lda, no valor de 17.550$00 com 
IVA incluído. 
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Informação n.º 301/BMDD/00 – 28.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Orçamento de Reprodução de Imagem à 
Biblioteca Nacional, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
7.020$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 967/DSC/DEJ/SAEP/00 – 28.09.00 
Data de despacho: 29.09.00 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de subsídio de Auxílios 
Económicos a Alunos Carenciados do 1º Ciclo do 
Ensino Básico: 1º Ciclo nº 2 de Caneças, no valor de 
39.900$00; 1º Ciclo nº 2 da Pontinha no valor de 
11.400$00 e 1º Ciclo nº 2 da Urmeira, no valor de 
17.100$00. 

 
 
 

CULTURA E PATRIMÓNIO CULTURAL 
 
 

Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 1477/DSC/DCPC/00 de 21.09.2000 
Data de despacho: 21.09.2000 
Assunto: Adjudicação de distribuição de monofolhas à 
empresa Via Distri, no valor de 45.000$00 + IVA de 
17%. 
 
Informação n.º 320/BMDD/00 de 26/09/00 
Assunto: Reparação de máquina perkins pela UET, no 
valor de 15.210$00 com IVA incluído a 17%. 
Data de despacho: 26.09.2000 
 
Informação n.º 1520/DSC/DCPC/00 de 25/09/2000 
Data de despacho: 27.09.2000 
Assunto: Aquisição de mochilas à firma Cria & Ideias, 
no valor de 101.762$00 com IVA Incluído de 17%. 
 
Informação n.º 1541/DSC/DCPC/00 de 28.09.2000 
Data de despacho: 28.09.2000 
Assunto: Adjudicação à Companhia de Animação “Os 
Papa- Léguas”, de serviços relativos a realização da 
peça “O Rei Vai Nú”, no valor de 128.700$00 com IVA 
incluído a 17 %. 
 
Informação n.º 1545/DSC/DCPC/00 de 14/09/2000 
Data de despacho: 14/09/2000 
Assunto: Adjudicação de emissão de Spot à Rádio 
Nova Antena, no valor de 70.000$00 + 4% + 17 % de 
IVA + 10.000$00. 
 
 

Informação n.º 1527/DSC/DCPC/00 de 14.09.2000 
Data de despacho: 14.09.2000 
Assunto: Adjudicação de publicidade no Jornal Vento 
Novo, referente a Exposição de Joalharia, no valor de 
50.000$00 + IVA 17%. 
 
 
 

DESPORTO 
 
 
Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 1264/DSC/DD/SADD/00, de 08.08.2000 

Data de despacho: 00.08.08 
Assunto: Grande Prémio de Ciclismo da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, concordância com a aquisição de 
Troféus, e envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para os devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1266/DSC/DD/SADD/00, de 08.08.2000 
Data de despacho: 00.08.08 
Assunto: 62ª Volta Portugal Bicicleta, concordância 
com a aquisição de Cinzeiros, e envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para os devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1359/DSC/DD/SADD/00 
Data de despacho: 00.09.11 
Assunto: Concordância com a cedência de Transporte 
ao Clube União de Caçadores da Pontinha, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1267/DSC/DD/00, de 08.08.2000 
Data de despacho: 00.08.08 
Assunto: Concordância com a aquisição de Material 
Diverso, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para os devidos efeitos. 
 
 
Informação n.º 1290/DSC/DD/SADD/00, de 10.08.2000 
Data de despacho: 00.08.10 
Assunto: I Torneio Internacional de Futebol Sub 23, 
concordância com a aquisição de Placas Sinalizadoras, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para os devidos efeitos. 
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Informação n.º 1294/DSC/DD/SADD/00, de 10.08.2000 
Data de despacho: 00.08.10 
Assunto: I Torneio Internacional de Futebol Sub 23, 
concordância com a aquisição de Placas, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1406/DSC/DD/SADD/00 
Data de despacho: 00.09.15 
Assunto: Concordância com o aluguer de Viatura para a 
Equipa Sénior do Grupo Desportivo Bons Dias, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1431/DSC/DD/00 
Data de despacho: 00.09.20 
Assunto: Troféu das Colectividades, concordância com 
a aquisição de serviços de Concepção Gráfica, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1433/DSC/DD/00 
Data de despacho: 00.09.20 
Assunto: Concordância com a realização de despesas 
de Alimentação, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para os devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1435/DSC/DD/SADD/00, 20.09.2000 
Data de despacho: 00.09.21 
Assunto: Concordância com a cedência de transporte à 
União Desportiva de Santa Maria, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1450/DSC/DD/SAGE/00 
Data de despacho: 00.09.22 
Assunto: Concordância com a aquisição de Botas 
Descartáveis para uso em Pavilhões, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º 1451/DSC/DD/SADD/00 
Data de despacho: 00.09.22 
Assunto: Concordância com a aquisição de Marcador 
Manual Rotativo, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para os devidos efeitos. 

 
 
 
 
 

TURISMO 
 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 
 

Informação n.º 51/DT/AB 
Data: 08/09/2000 
Assunto: Turismo para a 3º Idade. Concordância com o 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura nº 20000109 no valor de 
5.432.000$00 à INATEL. 
 
Informação n.º 114/DT/AIG 
Data: 15/09/2000 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura nº 3828 no valor 
de 128.700$00, referente a Fachadas. 
 
Informação n.º 29/DAE-DT/SMC 
Data: 18/09/2000 
Assunto: Dia Mundial do Turismo, 1º Desfile de 
Automóveis Antigos do Concelho inclusão de 
Publicidade no Jornal TURIEXPO. Concordância com o 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura nº 2660 no valor de 
292.500$00. 
 
Informação n.º 34/DAE-DT/SMC 
Data: 20/09/2000 
Assunto: Dia Mundial do Turismo, 1º Desfile de 
Automóveis Antigos. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura nº 0905 no valor de 54.990$00. 
 
Informação n.º 63/DT/MP 
Data: 20/09/2000 
Assunto: 1º Desfile de Automóveis Antigos do 
Concelho de Odivelas. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura nº 908 no valor de 446.448$00, 
referente a Cartazes, Boletins e Programas. 
 
Informação n.º 64/DT/MP 
Data: 25/09/2000 
Assunto: Aquisição de pilhas para máquina fotográfica. 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação e 
pagamento de factura nº 2357, no valor de 2.500$00. 
 
 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
592 3 a 16 de Outubro de 2000  Ano 1 – Nº 15 

 

Informação n.º 65/DT/MP 
Data: 25/09/2000 
Assunto: 4000 Colecções de postais. Concordância com 
o envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura nº 2071, no valor de 
1.115.127$00. 
 
Informação n.º 56/DT/AB 
Data: 26/09/2000 
Assunto: 1ª Prova de Agilidade e Obediência, Porto de 
Honra. Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação e 
pagamento de factura nº 30 no valor de 268.800$00. 

 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 344/MO-DOM 
Data de despacho: 11.09.2000 
Concordar com o lançamento de ajuste directo para a 
empreitada de “Remodelação das Instalações 
Municipais de Odivelas, na Rua D. Nuno Álvares 
Pereira”, pelo valor base de 3.414.230$00, nos termos 
da Informação n.º 402/DEC/IT de 01.09.00 
 
Processo n.º 247/PV-DOM 
Data de despacho: 18.09.2000 
Concordar com o pagamento do Auto de medição nº 3, 
referente ao “Parque Central da Póvoa de Santo 
Adrião”, pelo valor de 8.197.198$00 com IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 410/DVEU/EC de 
31.08.00. 
 
Processo n.º 164/OD-DOM 
Data de despacho: 19.09.2000 
Concordar com o pagamento do Auto de medição nº 2, 
referente aos trabalhos de “Reconstrução de infra-
estruturas e protecção das margens da Ribeira do 
Freixinho, nos Pombais, em Odivelas”, pelo valor de 
2.983.287$00 com IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 458/DVEU/MS de 15.09.00. 
 
Processo n.º 147/RA-DOM 
Data de despacho: 20.09.00 
Concordar com o pagamento do Auto de medição nº 1, 
referente aos trabalhos de “Concepção e execução de 
muro de suporte de terras na Rua do Poder Local, na 
Ramada”, pelo valor de 2.017.770$00 com IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 454/DVEU/MS 
de 13.09.00 

Processo n.º 201/CA-DOM 
Data de despacho: 20.09.2000 
Concordar com o pagamento da 2ª e 3ª prestações, 
referentes ao “Projecto de execução de arquitectura da 
2ª fase da Escola EB1 nº 3 de Caneças”, pelo valor de 
982.800$00 com IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 163/OS/00 de 12.08.00. 
 
Processo n.º 340/CA-DOM 
Data de despacho: 20.09.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de execução 
do “Muro de protecção da margem da Ribeira de 
Caneças”, pelo valor de 855.000$00 sem IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 441/DVEU/EC de 
11.09.00. 
 
Data de despacho: 20.09.2000 
Concordar com o pagamento da nota de débito à EDP, 
referente aos “Trabalhos de Manutenção de Iluminação 
Pública” pelo valor de 126.816$00 com IVA incluído, 
nos termos da Informação n.º 456/DVEU/JV de 
14.09.00. 
 
Processo n.º 323/PV-DOM 
Data de despacho: 20.09.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Demolição de posto de transformação (PT) existente 
junto ao Parque Central da Póvoa de Santo Adrião”, 
pelo valor de 440.000$00 sem IVA incluído, nos termos 
da Informação n.º 423/DVEU/EC de 04.09.00. 
 
Processo n.º 334/MO-DOM 
Data de despacho: 20.09.2000 
Concordar com o pagamento pelo valor de 821.411$00 
com IVA incluído, referente à “Reparação de Semáforos 
em cruzamentos de várias Freguesias”, nos termos da 
Informação n.º 424/DVEU/EC de 04.09.00. 
 
Data de despacho: 20.09.00 
Homologação do auto de recepção provisória da 
empreitada de “Repavimentação no Centro da Vila em 
Caneças”, nos termos da Informação n.º 421/DVEU/MS 
de 01.09.00. 
 
Processo n.º 707/DOM 
Data de despacho: 20.09.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Alargamento da Azinhaga do Pinhal, na Freguesia de 
Caneças”, nos termos da Informação n.º 417/DVEU/MS 
de 01.09.00. 
 
Processo n.º 280/CA-DOM 
Data de despacho: 20.09.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Repavimentação da Rua Coronel João Brás de 
Oliveira”, nos termos da Informação n.º 418/DVEU/MS 
de 01.09.00. 
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Processo n.º 206/RA-DOM 
Data de despacho: 20.09.00 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Reconversão da Rua Nascimento Fernandes, na 
Freguesia da Ramada”, nos termos da Informação n.º 
420/DVEU/MS de 01.09.00. 
 
Processo n.º 310/FA-DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Autorizar a adjudicação da “Elaboração do Projecto de 
Espaços Exteriores do Percurso Pedonal entre a Rua 2 
de Abril e a Av. Luís de Camões, na Quinta das Pretas 
na Freguesia de Famões”, pelo valor de 495.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 104/JN/00 
de 13.09.00 
 
Processo n.º 162/PO-DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com o pagamento do Auto de medição nº 1, 
referente aos trabalhos de “Repavimentação de 
arruamentos (Rua 25 de Abril, Rua do Poder Local e 
Praceta do Poder Local)”, pelo valor de 18.387.297$00 
com IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
444/DVEU/EC de 11.09.00. 
 
Processo n.º 210/MO-DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com o pagamento pelo valor de 
2.927.399$00 com IVA incluído, referente ao 
“Fornecimento e Montagem de Equipamento de Ar 
Condicionado para as Instalações do Veterinário 
Municipal na Rua Vasco Santana, na Ramada”, nos 
termos da Informação n.º 409/DEC/AD de 19.09.00. 
 
Processo n.º 383/DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com o pagamento pelo valor de 590.107$00 
com IVA incluído, referente à “Ligação do ramal de 
águas para a Escola EB1 / JI Nº 2 da Paiã”, nos termos 
da Informação n.º 408/DEC/SAFO/VA de 15.09.00. 
 
Processo n.º 201/CA-DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com a adjudicação da “Empreitada de 
Prospecção Geotécnica da 2ª Fase da Construção da 
Escola Básica do 1º Ciclo EB1 Nº 3 de Caneças”, pelo 
valor de 379.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 106/CR/00 de 13.09.00. 
 
Processo n.º 799/DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com o pagamento pelo valor de 
9.340.999$00 com IVA incluído, referente à “Execução 
de Muro de Suporte na Rua 25 de Abril, na Pontinha”, 
nos termos da Informação n.º 432/DVEU/EC de 
18.09.00. 
 

Processo n.º 168/FA-DOM 
Data de despacho: 26.09.00 
Homologação do auto de consignação, referente à obra 
de “Execução do Caminho Municipal 1324 Pedernais / 
Trigache, nos termos da Informação n.º 466/DVEU/MS 
de 15.09.00. 
 
Processo n.º 153/00/CA-DOM 
Data de despacho: 28.09.00 
Concordar com o pagamento do Auto de medição nº 1, 
no valor de 2.693.299$00 com IVA incluído, referente 
aos trabalhos a mais de “Repavimentação de 
arruamentos (Largo da Fonte Velha no Lugar D’Além, 
Rua da Fonte Santa e Estrada do Lugar D’Além até aos 
EMAUS)”, Freguesia de Caneças, nos termos da 
Informação n.º 473/DVEU/EC de 25.09.00. 
 
Processo n.º 269/0PV-DOM 
Data de despacho: 28.09.00 
Concordar com o pagamento do Auto de medição nº 1, 
no valor de 5.131.630$00 com IVA incluído, referente 
aos trabalhos de “Repavimentação de arruamentos (Rua 
das Violetas, Troço da Rua dos Malmequeres e Rua 25 
de Abril no Bairro do Casal do Privilégio), Freguesia da 
Póvoa Santo Adrião, nos termos da Informação n.º 
462/DVEU/EC de 15.08.00. 
 
Processo n.º 325/0D-DOM 
Data de despacho: 28.09.00 
Autorizar a adjudicação da Empreitada “CAELO-
Pinturas e Limpeza Geral”, pelo valor de 1.971.726$00 
sem IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
420/DEC/SAFO/IT de 21.9.00. 

 
 
 

AMBIENTE 
 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 97/2000/PO-DA/EV 
Data de despacho: 04.09.00 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 
mobiliário urbano para a Praceta dos Marinheiros, na 
Freguesia da Pontinha”, pelo valor de 1.268.280$00 
com IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
20/LA/00 de 10.08.00. 
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Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com o pagamento da factura nº 2688 da 
empresa SOPOVICO, pelo valor de 772.200$00 com 
IVA incluído, nos termos da Informação n.º 196/RM/00 
de 12.09.00. 
 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de serviço 
– Criação e produção de uma maleta pedagógica”, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento de Educação 
Ambiental, nos termos da Informação n.º 65/PL/00 de 
13.09.00. 
 
 
DIVERSOS 
 
 
Data de despacho: 26.09.00 
Concordar com o pagamento pelo valor de 66.559$00 
com IVA incluído, referente ao pagamento de maqueta 
de folha informativa, nos termos da Informação n.º 
48/EB/00 de 19.09.00. 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 
 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália 
Pereira dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação 
e subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 
2000. 
 
 
Data de despacho: 00.09.08 
Aquisição da UPS para as Instalações da Divisão 
Municipal de Habitação, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação 
no valor de 1.466.000$00. Nos termos propostos pela 
Informação n.º 9/DMH/SPH/RA. 
 
 
Data de despacho: 00.09.08 
Concordância com a proposta de abertura de concurso 
para execução de vários trabalhos de construção civil 
numa habitação sita no Bairro Municipal do Trigache, 
nº 17 em Famões, no valor de 80.000$00. Nos termos 
propostos pela Informação n.º 23/DMH/SPH/PV. 
 
 
Data de despacho: 00.09.15 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de serviço 
à Empresa Barraqueiro, referente ao Projecto de Rua 
“Em Família para Crescer” Idas à Praia, no valor de 
200.000$00. Nos termos propostos pela Informação n.º 
14/DMH/SIS/B. 

Data de despacho: 00.09.15 
Fornecimento de divisórias (Alteração/Reformulação) 
nas instalações da Divisão Municipal de Habitação, sita 
na Rua Frei João Toriano, 12, Odivelas. Concordância 
com a adjudicação e envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação 
no valor de 604.100$00. Nos termos propostos pela 
informação n.º 39/DMH/SPH/AV. 
 
Data de despacho: 00.09.18 
Concordância com a demolição das Barracas n.º 4 e 7 
no Casal do Cochicho, na Pontinha. Nos termos 
propostos pela informação n.º 149/FIS/2000. 
 
Data de despacho: 00.09.21 
Pagamento da factura n.º 0232 do Centro de Estudos 
Territoriais do ISCTE, no valor de 614.705$00 e 
relativa a orçamento adicional do “Estudo de 
Caracterização da População Residente em Construções 
Abarracadas/Actualização do PER”. Nos termos 
propostos pela Informação n.º 188/DMH/ASS/00. 
 
Data de despacho: 00.09.25  
Obras de reparação do Fogo Municipal sito na Rua do 
Poder Local, n.º 16, 1º na Pontinha. Concordância com 
a adjudicação e envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para prévia cabimentação no valor de 
1.290$00, nos termos propostos pela informação n.º 
12/DMH/SPH/RA. 
 
Data de despacho: 00.09.25 
Obras de reparação do Fogo Municipal sito na Rua 
Eugénio de Castro, nº 9-r/c Esqº, em Odivelas, no valor 
de 757.500$00, nos termos propostos pela Informação 
n.º 13/DMH/SPH/RA. 
 
Data de despacho: 00.09.25 
1º Auto de recepção provisória, 2º Auto de medição 
único relativo à empreitada de construção de uma 
cobertura/telhado na casa sita na Rua Maria Gomes 
Silva Santos, em Odivelas, no valor de 261.738$00, nos 
termos propostos pela Informação n.º 24/DMH/SPH/PV. 
 
Data de despacho: 00.09.27 
Concordância com a demolição da ampliação da casa 
abarracada n.º 58 PER, Bairro do Barruncho, na Póvoa 
de Santo Adrião, nos termos propostos pela Informação 
n.º 155/DMH/FIS/2000. 
 
 
 
 
 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 1 – Nº 15 3 a 16 de Outubro de 2000  595 

 

APROVISIONAMENTO 
 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
2000.09.11 
 
 
Nota de encomenda n.º 3144 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
26.161$00 
 
Nota de encomenda n.º 3150 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
4.100$00 
 
Nota de encomenda n.º 3151 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
11.681$00 
 
Nota de encomenda n.º 3156 
Aquisição de Material de Secretaria  no valor de 
11.762$00 
 
Nota de encomenda n.º 3157 
Aquisição de Tinteiro bx20  no valor de 17.234$00 
 
Nota de encomenda n.º 3159 
Aquisição de Material de Secretaria  no valor de 
58.910$00 
 
Nota de encomenda n.º 3160 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
9.688$00 
 
Nota de encomenda n.º 3161 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
1.931$00 
 
Nota de encomenda n.º 3164 
Aquisição de Assinatura de revista no valor de 7.100$00 
 
Nota de encomenda n.º 3172 
Aquisição de Bandeiras no valor de 150.930$00 
 
Nota de encomenda n.º 3203 
Aquisição de serviço para Reparação pintura Pianhas no 
valor de 61.425$00 
 
Nota de encomenda n.º 3204 
Aquisição de Pilhas recarregáveis no valor de 9.734$00 
 
 
 

Nota de encomenda n.º 3207 
Aquisição de serviço para limpeza diária da Divisão 
Municipal de Habitação no valor de 821.340$00 
 
Nota de encomenda n.º 3208 
Aquisição de serviço para limpeza geral da Divisão 
Municipal de Habitação no valor de 187.200$00 
 
Nota de encomenda n.º 3209 
Aquisição de Compact Disc no valor de 10.226$00 
 
Nota de encomenda n.º 3210 
Aquisição de Discos zip no valor de 49.140$00 
 
Nota de encomenda n.º 3211 
Aquisição de Cartões de visita no valor de 50.310$00 
 
 
2000.09.12 
 
 
Nota de encomenda n.º 3143 
Aquisição de Material de  Secretaria no valor de 
26.957$00 
 
Nota de encomenda n.º 3158 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
1.521$00 
 
Nota de encomenda n.º 3162 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
39.059$00 
 
Nota de encomenda n.º 3167 
Aquisição de Pastas para arquivo no valor de 
221.130$00 
 
Nota de encomenda n.º 3168 
Aquisição de X-acto no valor de 140.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3169 
Aquisição de Acetato no valor de 4.446$00 
 
Nota de encomenda n.º 3174 
Aquisição de Tinteiros no valor de 119.340$00 
 
Nota de encomenda n.º 3175 
Aquisição de Toner no valor de 28.361$00 
 
Nota de encomenda n.º 3176 
Aquisição de Pano sarja no valor de 10.238$00 
 
Nota de encomenda n.º 3179 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
4.446$00 
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Nota de encomenda n.º 3180 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
82.953$00 
 
Nota de encomenda n.º 3189 
Aquisição de Kit de café no valor de 21.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 3190 
Aquisição de Fita dymo no valor de 36.738$00 
 
Nota de encomenda n.º 3191 
Aquisição de Post it no valor de 702$00 
 
Nota de encomenda n.º 3192 
Aquisição de Corrector no valor de 2.691$00 
 
Nota de encomenda n.º 3194 
Aquisição de artigos para encadernar no valor de 
20.849$00 
 
Nota de encomenda n.º 3195 Aquisição de Discos zip 
no valor de 23.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3196 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
35.580$00 
 
Nota de encomenda n.º 3197 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
5.417$00 
 
 
2000.09.13 
 
 
Nota de encomenda n.º 2275 
Aquisição de serviço para Limpeza e Desinfestação 
Auditório da Póvoa de Santo Adrião no valor de 
1.164.150$00 
 
Nota de encomenda n.º 3182 
Aquisição de bases em madeira no valor de 496.782$00 
 
Nota de encomenda n.º 3206 
Aquisição de serviço de Transporte no valor de 
81.900$00 
 
Nota de encomenda n.º 3215 
Aquisição de Kit de café no valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 3217 
Aquisição de suporte para fita cola no valor de 702$00 
 
 
 
 
 

2000.09.18 
 
 
Nota de encomenda n.º 3223 
Aquisição de serviço de Aluguer de Bebedouros no 
valor de 8.424$00 
 
Nota de encomenda n.º 3226 
Aquisição de Tinteiros no valor de 7.256$00 
 
Nota de encomenda n.º 3231 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
3.229$00 
 
Nota de encomenda n.º 3232 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
4.942$00 
 
Nota de encomenda n.º 3233 
Aquisição de Envelopes brancos no valor de 1.931$00 
 
Nota de encomenda n.º 3234 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
54.557$00 
 
Nota de encomenda n.º 3235 
Aquisição de Kit de café no valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 3236 
Aquisição de Kit de café no valor de 65.567$00 
 
Nota de encomenda n.º 3237 
Aquisição de Kit de café no valor de 21.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 3238 
Aquisição de Kit de café no valor de 21.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 3239 
Aquisição de Cantos para fotos no valor de 612$00 
 
Nota de encomenda n.º 3240 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
54.789$00 
 
Nota de encomenda n.º 3241 
Aquisição de artigos para Encadernar no valor de 
1.082$00 
 
Nota de encomenda n.º 3242 
Aquisição de artigos para Encadernar no valor de 
34.731$00 
 
Nota de encomenda n.º 3243 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
33.254$00 
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Nota de encomenda n.º 3245 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
25.740$00 
 
Nota de encomenda n.º 3246 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
6.318$00 
 
Nota de encomenda n.º 3247 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
6.318$00 
 
Nota de encomenda n.º 3248 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
42.015$00 
 
Nota de encomenda n.º 3249 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
8.677$00 
 
Nota de encomenda n.º 3251 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
7.352$00 
 
Nota de encomenda n.º 3252 
Aquisição de Furadores no valor de 2.855$00 
 
Nota de encomenda n.º 3255 
Aquisição de serviço para Limpeza Divisão de 
Educação e Juventude no valor de 274.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3256 
Aquisição de serviço de Limpeza para a Divisão de 
Educação e Juventude no valor de 58.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3257 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
41.502$00 
 
Nota de encomenda n.º 3258 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
14.330$00 
 
Nota de encomenda n.º 3259 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
4.868$00 
 
Nota de encomenda n.º 3261 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
5.084$00 
 
Nota de encomenda n.º 3262 
Aquisição de Agrafadores no valor de 4.598$00 
 
Nota de encomenda n.º 3263 
Aquisição de Material de Secretaria no valor de 
84.100$00 

Nota de encomenda n.º 3264 
Aquisição de Cadeados no valor de 819$00 
 
Nota de encomenda n.º 3268 
Aquisição de Rolo fita cola no valor de 22.998$00 
 
Nota de encomenda n.º 3269 
Aquisição de Rolo de senhas no valor de 702$00 
 
Informação n.º 661/AC/00 
Aquisição de aparelhos Topográficos no valor de 
7.417.274$00 
 
Informação n.º 664/AC/00 
Aquisição de serviço de Limpeza para instalações de 
serviços centrais no valor de 11.634.480$00 
 
 
2000.09.21 
 
 
Nota de encomenda n.º 3060 
Aquisição de Ventoinhas no valor de 18.252$00 
 
Nota de encomenda n.º 3064 
Aquisição de Garrafa de Whisky no valor de 2.796$00 
 
 
2000.09.22 
 
 
Nota de encomenda n.º 2667 
Aquisição de Scanner no valor de 21.172$00 
 
Nota de encomenda n.º 3088 
Aquisição de Mobiliário no valor de 101.790$00 
 
Nota de encomenda n.º 3097 
Aquisição de Aparelhagem no valor de 89.692$00 
 
Nota de encomenda n.º 3102 
Aquisição de Suporte para Televisão no valor de 
6.296$00 
 
Nota de encomenda n.º 3107 
Aquisição de artigos Diversos no valor de 70.071$00 
 
Nota de encomenda n.º 3117 
Aquisição de Livros no valor de 8.618$00 
 
Nota de encomenda n.º 3119 
Aquisição de Carpete Arraiolos no valor de 60.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 3121 
Aquisição de Mobiliário no valor de 61.308$00 
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Nota de encomenda n.º 3122 
Aquisição de Sistema de Alarme no valor de 
242.325$00 
 
Nota de encomenda n.º 3125 
Aquisição de Ventoinhas no valor de 19.849$00 
 
Nota de encomenda n.º 3126 
Aquisição de Carregador para pilhas no valor de 
13.687$00 
 
Nota de encomenda n.º 3129 
Aquisição de Tinteiros no valor de 59.225$00 
 
Nota de encomenda n.º 3155 
Aquisição de aparelho de Ar-condicionado no valor de 
627.705$00 
 
Nota de encomenda n.º 3177 
Aquisição de Mobiliário no valor de 473.850$00 
 
Nota de encomenda n.º 3178 
Aquisição de Dicionário e prontuário no valor de 
12.402$00 
 
Nota de encomenda n.º 3184 
Aquisição de Retroprojector no valor de 93.366$00 
 
Nota de encomenda n.º 3193 
Aquisição de Máquina de encadernação no valor de 
70.200$00 
 
Nota de encomenda n.º 3198 
Aquisição de Mobiliário no valor de 501.345$00 
 
Nota de encomenda n.º 3200 
Aquisição de Rádio e microondas no valor de 
58.667$00 
 
Nota de encomenda n.º 3201 
Aquisição de Mobiliário no valor de 588.697$00 
 
Nota de encomenda n.º 3205 
Aquisição de Mobiliário no valor de 55.575$00 
 
Nota de encomenda n.º 3212 
Aquisição de Molas para porta no valor de 17.550$00 
 
Nota de encomenda n.º 3214 
Aquisição de Mobiliário no valor de 79.232$00 
 
Nota de encomenda n.º 3270 
Aquisição de Máquina de Espera no valor de 
138.294$00 
 
Nota de encomenda n.º 3271 
Aquisição de Mobiliário no valor de 395.928$00 
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Enquadramento 
 
O fenómeno da Toxicodependência é complexo e intrínseco sendo a sua origem multifactorial, o que torna 
difícil a intervenção nesta área. 
 
Associado à evolução do fenómeno da Toxicodependência está certamente a situação económica e social 
dos países. Com efeito a integração europeia, a abertura das fronteiras às pessoas, bens e capitais trouxe 
novas variáveis de enquadramento à problemática das drogas que dificulta o seu controlo. 
 
Ao nível da intervenção a tendência actual é um maior enfoque nos programas de prevenção, tendo sido 
adaptado o modelo das ciências psicossociais, ou seja, apoia-se na perspectiva da saúde publica 
englobando os três níveis: 
 

• Prevenção Primária (Prevenção) 
• Prevenção Secundária (Tratamento) 
• Prevenção Terciária (Reinserção) 

 
No âmbito da prevenção primária importa ainda fazer a distinção entre prevenção inespecífica e prevenção 
especifica, conforme a acção se destine às variáveis que estão na génese de um conjunto de 
comportamentos de risco ou quando se dirigem ao próprio consumo de substâncias ou à passagem do uso 
ao abuso. 
 
Tendo em conta este sentido amplo, importa definir em termos operacionais as diferentes dimensões que o 
mesmo abrange. 
 
Assim entendemos Prevenção como o conjunto de estratégias destinadas a criar e manter estilos de vida 
saudáveis que englobem o envolvimento da comunidade, instituições e sistemas. 
 
Neste sentido consideramos que os programas preventivos sobre esta problemática devem cobrir uma vasta 
série de temas, nomeadamente informação sobre drogas, saúde, capacidade de tomar decisão e resolver 
problemas, passando pela valorização das competências de comunicação, pelo reforço das resistências à 
pressão negativa do grupo, pela apresentação de alternativas ao uso de drogas e pela afirmação da 
identidade e auto-estima. 
 
Objectivando a prevenção reduzir a procura de drogas, por parte da população, é pois importante identificar 
as causas favoráveis dessa procura para se poder agir sobre elas. 
 
Face ao exposto passamos a uma breve caracterização do Concelho de Odivelas, objecto da intervenção da 
presente proposta. 
 
O Concelho de Odivelas, recentemente criado, abrange uma área geográfica de 27,2 Km2, pelos quais se 
distribuem cerca de 145.532 habitantes. 
 
É constituído por 7 Freguesias, nomeadamente; Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa 
de Sto. Adrião e Ramada. 
 
No que concerne aos Equipamentos podemos referir: 
 
Associações de Pais - 41 
Escolas do 1º Ciclo – 33 (destas, segundo a DEJ, funcionarão apenas 31) 
Escolas do 2º e 3º Ciclo – 8 
Escolas Secundárias – 6 
IPSS para a Infância – 12 
Associações de Tempos Livres – 3 
Centros de Saúde – 2 
Extensões dos respectivos Centros de Saúde – 6 
Farmácias – 22 
Corporação de Bombeiros – 3 
PSP – 2 postos 
GNR – 1 posto 
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Piscina Municipal – 1 
Equipamentos de Lazer 
 Biblioteca – 1 
 Pousada da Juventude – 1 
 
Equipamentos Oficiais para a 3ª Idade – 22 (Centros de Dia e Lares) 
CAT – 2 ( Póvoa de Santo Adrião e Pontinha – Urmeira ) 
Bairros Municipais – 5 
Bairros desfavorecidos socialmente – (Não temos números, mas existem vários) 
 
E é com base no exposto anteriormente que somos a propor a implementação dos seguintes projectos, 
alguns já em curso, para o ano de 2000/2001, mas que poderemos considerar como o arranque de uma 
intervenção mais concertada ao nível da prevenção das toxicodependencias no Concelho de Odivelas. 
 
Nome do Projecto: 
 

• “E Eu ...” – Atelier Pedagógico para Pais e Filhos ( a iniciar ) 
 
Proponente: 
 

• PaisCool – Formação e Promoção da Saúde Global 
 
Instituições da Comunidade a envolver: 
 

• Famílias (Pais ou Encarregados de Educação e Crianças); 
• Associações de Pais; 

 
Objectivos: 
 

• Maximizar as competências das famílias enquanto estruturas promotoras de saúde. 
• Promover mudanças de atitude junto de crianças e adultos em diferentes domínios possíveis, com 

vista a uma: 
 

a) Redução da violência; 
b) Melhor integração social; 
c) Maior implicação no processo educativo; 
d) Melhor gestão das regras e dos limites; 
e) Redução de comportamentos aditivos; 
f) Redução de confrontos culturais; 
g) Melhor apropriação e conservação do meio físico; 
h) Redução do abandono escolar; 
i) Redução de comportamentos de risco. 

 
População-alvo: 
 

• Pais / Encarregados de Educação. 
• Crianças dos 6 aos 10 anos de idade. 

 
Número mínimo de participantes a envolver: 
 

• Inscrições por grupo = 10. 
• Cada inscrição envolve um limite mínimo de 1 adulto e 1 criança. 
• Cada grupo poderá ser composto por 10 adultos e 10 crianças (Mínimo). 

 
Número máximo de participantes a abranger: 
 

• Cada inscrição envolve um limite máximo de 2 adultos e 3 crianças. 
• Cada grupo poderá ser composto por 20 adultos e 30 crianças (Máximo) 
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Metodologia: 
 

• Intervenção centrada na dinamização de sessões com duração de 90 minutos cada, dirigidas ao 
grupo (constituído por adultos e crianças), recorrendo a técnicas lúdico-pedagógicas inovadoras. 

• As técnicas envolvem jogos tradicionais e outros; actividades desportivas, de aventura e risco; a 
expressão plástica, oral e escrita; dinâmica de grupos e mímica; teatralização e expressão 
dramática. 

• A dinamização dos ateliers está a cargo de dois Técnicos com formação em animação Sócio-
Cultural e especialização nas técnicas envolvidas no projecto, acrescida de formação teórica e 
prática na condução destes ateliers. 

• Relativamente ao horário será, sempre que possível, contemplando o funcionamento pós-laboral 
e/ou em fins de semana. No que concerne à frequência (semanalmente ou quinzenalmente) será a 
definir com a Entidade Promotora. 

• Cada atelier compõem-se de um número mínimo de 8 sessões, as quais se agrupam: 
 

1) As 4 primeiras – Sessões de Introdução e Sensibilização, promovendo o conhecimento 
dos participantes, o funcionamento do grupo, a comunicação inter-geracional, a 
integração das regras de funcionamento do atelier, a adesão à continuidade da 
participação no mesmo, bem como, aferir as necessidades concretas desse grupo. 

 
2) As seguintes sessões - Destinam-se à aplicação dos módulos, constituídos cada um por 

4 sessões, os quais podem ser desenvolvidos independentemente. Cada módulo 
corresponde aos objectivos específicos da intervenção. 

 
• A selecção dos módulos é efectuada mediante o conhecimento concreto e a avaliação processual 

desenvolvida no final das 4 primeiras sessões, em definição conjunta com a Entidade Promotora. 
• Cabe à Entidade Promotora assegurar a divulgação da iniciativa, a recepção e selecção das 

inscrições, bem como, assegurar o espaço físico adequado para o desenvolvimento do projecto. 
• A intervenção junto de cada grupo (8 sessões) varia entre 2 a 4 meses, em função da periodicidade 

estabelecida. A este tempo será acrescido um mês para definição e divulgação da iniciativa e outro 
mês para entrega e discussão dos resultados finais. 

 
 
Recursos: 
 
Humanos 
 
a) Pais / Encarregados de Educação (entre 10 e 20 participantes); 
b) Crianças (entre 10 e 30 participantes); 
c) Dois Técnicos especializados da PaisCool; 
d) Responsáveis e Técnicos da Entidade Promotora Local; 
e) Supervisor externo. 
 
Logísticos 
 
a) Cedência de Espaço para as formações e/ou funcionamento dos ateliers; 
b) Materiais de apoio às actividades, bem como montagem e desmontagem dos mesmos; 
c) Montagem e reprodução de um desdobrável de divulgação da iniciativa; 
d) Montagem e reprodução uma ficha de inscrição; 
e) Material didáctico para entregar aos participantes por grupo (até 50 participantes); 
f) Deslocações e refeições dos técnicos e pessoal de apoio. 
 
Financeiros 
 

• O custo do “E Eu ...” por grupo (até aos 50 participantes), encontra-se orçamentado em 300.000$00 
(trezentos mil escudos), valor este que inclui as remunerações dos recursos humanos, os materiais, 
as deslocações e alimentações, considerando igualmente todos os restantes encargos 
contabilizados até ao encerramento do projecto. 
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Zona de Intervenção 
 

• Bairros Municipais. 
 
Custos a suportar pelo Município 

 
• Pagamento de 300.000$00 (trezentos mil escudos); 
• Divulgação do Projecto; 
• Recepção das inscrições; 
• Cedência de Espaço; 
• Participação nas reuniões de preparação e avaliação. 

 
 
 
Nome do Projecto: 
 

• “Aventura na Cidade” (já em curso) 
 
Proponente: 
 

• Associação ARISCO 
 
Instituições da Comunidade a envolver: 
 

• Escolas do Ensino Básico 2º e 3º Ciclos; 
• Escolas Secundárias; 
• Associações de Tempos Livres; 
• Associações de Pais; 
• Juntas de Freguesia; 
• Centros de Saúde; 
• Outras instituições e estruturas do Concelho envolvido no Projecto que demonstrem interesse em 

participar, nomeadamente na iniciativa de encerramento (jogo em cenário real opcional). 
 
Objectivos: 
 

• Prevenção Primária das Toxicodependencias, bem como, desenvolvimento das competências 
sociais e pessoais. 

• Nível (1) O desenvolvimento individual de cada jovem/criança (ao nível da auto-estima, capacidade 
de gerir os limites, tomar decisões, resistir à pressão de pares, medir consequências, ...) vividos no 
seio de um grupo de referência. 

• Nível (2) Permitir que através da iniciativa dos jovens/crianças, o meio envolvente se integre no 
desenrolar do jogo, fornecendo os elementos necessários à sua concretização. 

• Nível (3) Fornecer ao professor/aplicador um material que lhe permita abordar um conjunto de temas 
centrais na promoção de estilos de vida saudáveis, sem contudo se afastar grandemente dos 
currículos escolares. 

 
População-alvo: 
 

• Crianças que frequentem o 2º, 3º Ciclos e Secundário. 
• Crianças que frequentem Associações de Tempos Livres com mais de 10 anos de idade. 

 
Número mínimo de participantes a envolver: 
 

• Participação mínima de 6 instituições por Concelho, perfazendo pelo menos 20 formandos (Técnicos 
de Educação) e no mínimo o envolvimento de 300 crianças. 

 
Número máximo de participantes a abranger: 
 

• Participação máxima de 12 instituições por Concelho, envolvendo cerca de 500 
crianças/adolescentes. 



 
Ano 1 – Nº 15 3 a 16 de Outubro de 2000  5 

 

Metodologia: 
 

• Constitui um jogo que pode ser integrado na família dos jogos de personagens, isto é, cada jogador 
é um personagem da história que mediante as suas decisões, ideias e formas de estar, a vai 
influenciar directamente. 

 
• Os grupos de crianças/jovens devem ser compostos por 6 elementos, número este, aconselhado 

para o bom funcionamento dos trabalhos. 
 
• O grupo terá de assumir responsabilidades de pesquisa, de recursos e de escolhas de forma a 

encontrar um personagem desaparecido. 
 

• É um jogo cujo cenário é uma cidade, a qual possui inúmeros locais de referência, dentre os quais 
alguns contêm enigmas que após serem decifrados e reunidos conduzirão o grupo ao local onde se 
esconde o personagem desaparecido. 

 
• Para a obtenção dos enigmas cada grupo terá de ultrapassar algumas situações problema 

previamente definidas em função do tipo de local. 
 

• Os temas abordados no jogo são: 
 

a) Saúde – Sida, Tuberculose, Alcoolismo, Vacinação, Alimentação, ... 
b) Primeiros Socorros – Imobilizações, Venenos, Ácidos, Choques Eléctricos, Afogamentos, ... 
c) Condições Sanitárias e Emoções – Pesar, Tristeza, Morte, Frustração, Risco, Aventura, ... 
d) Pesquisa-se a história familiar, a História Nacional e Mundial (Arte e Mundo Natural), ... 

 
• Os jogadores dependem de si e da capacidade de consular/pesquisar meios e pessoas. 
 
• O Projecto “Aventura” na Cidade deve ser jogado em sessões de hora e meia em ateliers e/ou sala 

de aula, sempre orientados pelos técnicos de educação, que serão os professores ou técnicos que 
receberam formação especifica sobre a condução e utilização dos materiais. 

 
• A formação será realizada em 3 sessões de trabalho (um dia inteiro cada). 

 
• É assegurado aos professores uma dispensa especial de serviço ao abrigo de um protocolo 

existente entre a ARISCO e a DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa). 
 

• A Formação dada aos Professores/Técnicos é assegurada pela equipa de monitores da Associação 
ARISCO que supervisionará o desenvolvimento do jogo na sala de aula (com regularidade, 
dependendo obviamente do número de escolas envolvidas). 

 
• OPCIONAL: A sessão de encerramento do projecto envolve (opcional) o jogo em cenário real, tendo 

por base as mesmas orientações do jogo quando em sala de aula. Os grupos terão então, de 
percorrer uma determinada área geográfica, visitando algumas das instituições onde terão de 
solucionar situações problemas e onde lhes será facultada a obtenção de enigmas, os quais 
encaminhá-los-ão para o local onde estará o personagem desaparecido. 

 
• Pressupostos básicos da metodologia: 
 

1. O projecto assenta numa metodologia “Acção, reflexão, acção”. 
2. O Projecto pressupõe a criação de uma equipa de trabalho local. 
3. O Projecto deverá garantir a adaptação da sua estrutura à realidade de cada região. 
4. É indispensável assegurar a avaliação e partilha de informação. 

 
Recursos: 
 
Humanos 
 

• Crianças/Jovens (entre 300 e 500 participantes); 
• Professores/Técnicos - Técnicos de Educação (entre 20 e 40 participantes); 
• Formadores (10). 
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Logísticos 
 

• Cedência de Espaços; 
• Material de Som; 
• Material Audiovisual; 
• Mailing para as diversas estruturas e Instituições envolvidas no Projecto; 
• Mailing à Comunicação Social; 
• Transporte com vista à deslocações necessárias e indispensáveis ao Projecto; 
• Articulação com Forças de Segurança Publica e Cruz Vermelha Portuguesa no sentido de assegurar 

segurança em algumas das iniciativas do Projecto. 
 
Financeiros 
 

• Entre 500.000$00 (quinhentos mil escudos) e 600.000$00 (seiscentos mil escudos) a suportar pela 
Entidade Promotora Local. 

• Inscrições das escolas cerca de 30.000$00 (trinta mil escudos) cada. 
• Caso se considere o encerramento em cenário real acresce o montante de mais cerca de 

700.000$00 (setecentos mil escudos) a ser suportado pela Entidade Promotora Local. 
 
Zona de Intervenção 
 

• Escolas do 2º e 3º Ciclo e Secundárias do Concelho de Odivelas. 
• Associações de Tempos Livres frequentadas por crianças com mais de 10 anos. 

 
Custos a suportar pelo Município 
 

• Pagamento da quota entre 500.000$00 (quinhentos mil escudos) e 600.000$00 (seiscentos mil 
escudos); 

• Pagamento das inscrições das instituições que aderiram ao projecto (12 X 30.000$00 = 
360.000$00); 

• Pagamento da quota da sessão de encerramento cerca de 700.000$00 (setecentos mil escudos) – 
opcional; 

• Cedência de Espaço para as formações e respectivo material audiovisual e de som; 
• Transporte dos alunos para a sessão de encerramento (opcional) – (300.000$00); 
• Divulgação do projecto; 
• Recepção das inscrições; 
• Participação nas reuniões de preparação e avaliação; 
• Articulação com as restantes estruturas da comunidade; 
• Acompanhamento das instituições envolvidas no projecto. 

 
 
 
Nome do Projecto: 
 

• “Prevenir em Colecção” ( Já em curso) 
 
Proponente: 
 

• Associação Arisco 
 
Instituições da Comunidade a envolver: 
 

• Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico; 
• Centros Sociais e Paroquiais do Concelho de Odivelas; 
• Associações de Tempos Livres frequentados por crianças com idades entre os 5 e os 10 anos; 
• Forças de Segurança Publica; 
• Juntas de Freguesia; 
• Centros de Saúde; 
• Farmácias; 
• Rádios e Jornais Locais, etc.. 
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Objectivos: 
 

• Prevenção das Toxicodependencias e outros comportamentos de risco. 
• Educação para a Saúde e Promoção da Saúde Global. 
• Desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

 
População-alvo: 
 

• Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
• Crianças entre os 5 e 10 anos. 

 
Número mínimo de participantes a envolver: 
 

• 250 crianças. 
• 15 Técnicos de Educação/Professores. 

 
Número máximo de participantes a abranger: 
 

• 500 crianças. 
• 25 Técnicos de Educação/Professores. 

 
Metodologia: 
 

• Consiste na aplicação de material lúdico, na forma de uma colecção de cromos, que assenta no 
desenvolvimento de nove temas intitulados; “eu e os outros”, “o corpo”, “o prazer e o abuso”, “a 
autonomia”, “o brincar”, “as emoções”, “o viver em sociedade”, “os medos” e “os grupos”. 

 
• O enquadramento dos temas assenta numa estrutura comunitária, abordando-os na perspectiva 

individual, familiar, escolar, grupal. 
 

• Os temas são trabalhados na sala de aula, ao longo do ano escolar, sobre a orientação do 
professor. Salienta-se o facto de alguns temas fazerem parte dos conteúdos pedagógicos do 
programa curricular do 1º ciclo do ensino básico. 

 
• Após entrega da caderneta na sala de aula, as crianças para completarem a colecção terão de 

solucionar enigmas que indicam os locais onde poderão adquirir os cromos. 
 

• Ao longo das distribuições dos enigmas o grau de dificuldade aumenta, tendo sempre em 
consideração a idade das crianças. 

 
• A recolha dos cromos pode ser efectuada individualmente ou em conjunto, mas apelando sempre à 

participação activa dos encarregados de educação neste jogo. 
 

• Os locais de recolha podem ser Instituições ou Estruturas Comunitárias, Associações de Carácter 
Cívico, Forças Militares e de Segurança Publica, Juntas de Freguesia, Centros de Saúde, Rádios e 
Jornais Locais, ... , em função dos recursos e equipamentos da comunidade. 

 
• Pressupostos básicos da metodologia: 

 
1. O projecto assenta numa metodologia “Acção, reflexão, acção”. 
2. O Projecto pressupõe a criação de uma equipa  de trabalho local. 
3. O Projecto deverá garantir a adaptação da sua estrutura à realidade de cada região. 
4. É indispensável assegurar a avaliação e partilha de informação. 
 

• No que concerne à Formação de professores e técnicos de educação podemos enumerar 4 níveis: 
 

Nível (1) – Trabalhadas estratégias de abordagem aos temas da colecção. 
Nível (2) – Aprofundam-se alguns dos temas que os professores ou técnicos de educação 

acham fundamentais. 
Nível (3) – Trabalha-se a utilização da expressão dramática enquanto instrumento 

preventivo. 
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Nível (4) – Aborda-se o recurso à metacomunicação na promoção da saúde global. 
 

• A par destas acções de formação são distribuídos a cada participação um conjunto de fichas de 
trabalho por sessão. 

• Sempre que possivel, deveram ser desenvolvidas estratégias com vista a um maior envolvimento 
dos encarregados de educação, por parte da escola ou instituição de ensino envolvida no projecto. 

 
Recursos: 
 
Humanos 
 

• Crianças (entre 250 e 500 participantes); 
• Professores/Técnicos de Educação (entre 15 e 25 participantes); 
• Formadores da Associação ARISCO. 

 
Logísticos 
 

• Concepção e criação de novos materiais; 
• Produção de material de apoio; 
• Cedência de Espaços; 
• Material de Som; 
• Material Audiovisual; 
• Mailing para as diversas estruturas e Instituições envolvidas no Projecto, bem como Comunicação 

social; 
• Aluguer de Transporte com vista à deslocações necessárias e indispensáveis às actividades do 

Projecto; 
• Articulação com Forças de Segurança Publica e Cruz Vermelha Portuguesa no sentido de assegurar 

segurança em algumas das iniciativas do Projecto. 
 
Financeiros 
 

• Pagamento de 500.000$00 (quinhentos mil escudos); 
• Transportes: 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos). 

 
Zona de Intervenção 
 

• Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas. 
• Associações de tempos Livres frequentados por alunos com idades compreendidas entre os 5 e os 

10 anos. 
 
Custos a suportar pelo Município 
 

• Pagamento da quota 500.000$00 (quinhentos mil escudos); 
• Transportes: 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos); 
• Divulgação do Projecto; 
• Articulação com a restante comunidade; 
• Cedência de espaço e respectivo equipamento sonoro e audiovisual para as funções. 

 
 
 
Nome do Projecto: 
 

• Escola de Pais ( A iniciar ) 
 
Proponente: 
 

• PaisCool – Formação e Promoção da Saúde Global 
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Instituições da Comunidade a envolver: 
 

• Famílias (Pais ou Encarregados de Educação e Crianças); 
• Associações de Pais; 
• Juntas de Freguesia do Concelho de Odivelas; 
• Centros de Saúde do Concelho de Odivelas; 
• Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas; 
• Órgãos de Comunicação Social. 

 
Objectivos: 
 

• Prevenção das Toxicodependencias e outros comportamentos de risco. 
• Educação para a Saúde e Promoção da Saúde Global. 
• Desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 
• Maximizar as competências das famílias enquanto estruturas promotoras de saúde. 

 
População-alvo: 
 

• Pais/Encarregados de Educação. 
 

Número mínimo de participantes a envolver: 
 

• O grupo deverá englobar um número mínimo de 10 pais. 
 
Número máximo de participantes a abranger: 
 

• O grupo deverá englobar um número máximo de 25 pais. 
 
Metodologia: 
 

• Selecção e constituição dos grupos de formandos. 
• Formação e informação sobre alguns temas como a toxicodependência, a sexualidade, a 

comunicação, o crescimento, o individual e o grupo, a auto estima, etc.; 
• Recurso a técnicas interactivas e de dinâmicas de grupo que possibilitem a troca de experiências 

entre os demais elementos do grupo de formação; 
• Estas actividades terão lugar quinzenalmente em horários a combinar com os formandos; 
• Supervisão do técnico responsável pelo projecto na instituição promotora. 
• Avaliação do Projecto; 
• Elaboração, em colaboração com a Entidade Promotora Local, do relatório final. 

 
Recursos: 
 
Humanos 
 

• Pais/Encarregados de Educação (entre 10 e 25 participantes); 
• Responsáveis da PaisCool; 
• Responsáveis da Entidade Promotora Local. 

 
Logísticos 
 

• Produção de material de apoio; 
• Cedência de Espaços para as formações e actividades do projecto; 
• Material de Som; 
• Material Audiovisual; 
• Mailing para as estruturas e/ou instituições envolvidas no Projecto; 
• Mailing à Comunicação Social. 
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Financeiros 
 

• Pagamento de 150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos). 
 
Zonas de Intervenção 
 

• Associações de Pais e Comissões de Moradores do Concelho de Odivelas. 
 
Custos a suportar pelo Município 
 

• Pagamento de 150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos); 
• Cedência de Espaço; 
• Participação nas reuniões de preparação e avaliação do projecto. 

 
 
 
Nome do Projecto: 
 

• ESFA – European Smoking Prevention Framework Approach (Em curso) 
 
Proponente: 
 

• Conselho de Prevenção do Tabagismo 
 
Instituições da Comunidade a envolver: 
 

• Escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico. 
• Juntas de Freguesia do Concelho de Odivelas. 
• Centros de Saúde do Concelho de Odivelas e respectivas Extensões. 
 

Objectivos: 
 

• Sensibilizar os jovens para a adopção de comportamentos saudáveis. 
• Conceber, implementar e avaliar um programa de prevenção tabágica dirigido a jovens do 3º Ciclo 

do Ensino Básico. 
• Diminuir em pelo menos 10% a prevalência de fumadores regulares no grupo experimental. 

 
População-alvo: 
 

• Alunos a frequentarem o 3º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Metodologia: 
 

• Iniciou-se em 1998/99 junto dos alunos dos 7º anos do então Concelho de Loures prevendo-se a 
sua conclusão em 2000/2001, quando estes jovens frequentarem o 9º ano de escolaridade (3 anos). 

• O Projecto desenvolve-se de forma integrada, intervindo a 4 níveis; individual, escolar, familiar e 
relativamente à comunidade. 

• O Projecto destina-se a fornecer aos jovens informação e formação, de modo a permitir a 
consciencialização dos comportamentos de risco. 

• O Projecto engloba o desenvolvimento de diversas actividades a par da formação de professores, a 
edição de material de prevenção especifica, a comemoração dos Dia Nacional do Não Fumador e 
Dia Mundial Sem Tabaco, entre outras,... 

 
Recursos: 
 
Humanos 
 

• Jovens que frequentem o 3º Ciclo do Ensino Básico 
• Toda a comunidade envolvente ( farmácias, Centros de Saúde, Juntas de Freguesia, Associações 

de Jovens, etc.) 
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Logísticos 
 

• Concepção e criação de novos materiais; 
• Produção de material de apoio; 
• Cedência de Espaços; 
• Material de Som; 
• Material Audiovisual; 
• Apoio Pontual nas actividades de dinamização; 
• Apoio Logístico Pontual a actividades de esclarecimento e formação para a comunidade; 
• Outros apoios que dizem respeito a actividades pontuais que o Projecto desenvolva. 

 
Recursos Financeiros 
 
Suportados pela Comunidade Europeia e Ministério da Saúde 
 
Zonas de Intervenção 
 

• Escolas do 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas. 
 
Custos a suportar pelo Município 
 

Não está prevista a afectação de verbas directas a retirar do Plano e Orçamento do GS da CIMO. 
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Em seguida apresenta-se Quadro síntese sobre os projectos de respectivos orçamentos  

 
 
 
 

Quadro Resumo 
 
 

 
Projectos  População a abranger  Verba a suportar pelo 

Município 
Instituição  Número  

 
“E Eu ...” 

 
Associações de Pais 

 
10-20 adultos 
10-30 crianças 

 
300.000$00 

 
 

 
“Aventura na 

Cidade” 

 
Escolas do 2º, 3º Ciclos 

Escolas secundárias 
A.T.L.`s 

 
20-40 Professores 
300-500 crianças 

 
Inscrição     500 a 600.000$00 
Inscrição(escolas) 360.000$00 
Cenário Real –      700.000$00 
Transporte     –      300.000$00 
 

 
“Prevenir em 

Colecção” 
 

 
Escolas de 1º Ciclo 

A.T.L.`s 

 
15-25 Professores 
250-500 crianças 

 
500.000$00 
250.000$00 

 
Escola de Pais 

 
Associações de Pais 

Comissões de Moradores 
 

 
10-25 adultos 

 
150.000$00 

 
ESFA  

 

 
Escolas do 3º ciclo  

 
S/ limite  

 
0$00 

 
 
 
 



 
Ano 1 – Nº 15 3 a 16 de Outubro de 2000  13 

 

 
Tendo em consideração que a problemática da Toxicodependência é transversal a várias áreas de 
intervenção e sendo que urge em acompanhamento real da situação é ainda nossa proposta a criação de 
uma Comissão de Acompanhamento da Prevenção de Toxicodependencias do Concelho de Odivelas 
composta por: 
 

• Comissão Instaladora do Município de Odivelas – Gabinete de Saúde 
• Juntas de Freguesia 
• Centros de Saúde 
• CAT´s do Concelho de Odivelas 
• PSP 
• GNR 
• Farmácias 
• Associações de Pais (FERLAP) 
• Escolas 

 
Esta Comissão terá por missão fazer o acompanhamento dos projectos a decorrerem, bem como, propor a 
implementação de outros, tendo em consideração as necessidades diagnosticadas nesta matéria, após a 
elaboração do Plano Concelhio de Intervenção ao nível da Toxicodependência. 
 
Sugere-se que a realização deste estudo tenha inicio a seguir à conclusão do Perfil de Saúde do Concelho 
de Odivelas. 
 
Para os devidos efeitos a Comissão de Acompanhamento da Prevenção de Toxicodependencias do 
Concelho de Odivelas, deverá reunir bimensalmente, podendo ser criados subgrupos de trabalho com vista à 
implementação de novos projectos.(...) 
 
 
 

Pelo Gabinete de Saúde 
 
 

A Coordenadora A Técnica Profissional 
  

(a)Paula Ganchinho (a)Alexandra Dias 
 


